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اآفاق الثقافة والتراث �

�أما بعد: 

 � النبي  ببعثة  الحق  �شم�س  �شطعت  فعندما 

ظهر الإ�شالم وانت�شرت دعوته في اأرجاء المعمورة، 

الديانات،  من  بكثير  عامرة  كانت  يومها  والأر���س 

والن�شرانية،  باليهودية  يدينون  ممن  وبالخ�شو�س 

كل ذلك كان باعثًا على ن�شاأة الجدل بين الم�شلمين 

واأتباع تلك الديانات، الأمر الذي حتم على من اآثر 

للدين  رف�شه  يبرر  اأن  عقيدته  على  البقاء  منهم 

الجديد خا�شة و قد قبل خيار الجزية. فالذين ف�شلوا 

م�ش�طرين  اأنف�شهم  وج��دوا  عقيدتهم  على  البقاء 

فيه،  الدخول  وعدم  الإ�شالم  من  موقفهم  ليبرروا 

ويت�شح  الإ�شالم،  نقد  تبريرهم م�شتمال على  وكان 

ال��ك��ت��اب��ات الع��ت��را���ش��ي��ة لبع�س  ذل���ك م��ن خ���الل 

الموجهة  وعقائدهم  لدينهم  واحتجاجًا  علمائهم، 

�شد الإ�شالم ونبيه � في تلك الفترة.

الإ���ش��الم��ي��ة بمختلف  الأم����ة  ع��ل��م��اء  ب���ذل  وق���د 

في  ج��ب��ارة  ج��ه��وًدا  وتخ�ش�شاتهم  ات��ج��اه��ات��ه��م 

الت�شدي لهذه الكتابات، فعقدوا لهذا الغر�س كتبًا 

مفردة اأو ف�شوًل مطولة من م�شنفاتهم.

فقد حظيت المكتبة الإ�شالمية والغربية على حد 

�شواء بكثير من هذا التراث الذي تراخى الباحثون 

وتحقيق  ب�شاأنه،  والح��ت��ف��اء  بدر�شه،  العناية  ف��ي 

مخطوطاته، فحاجتنا اإليه اأ�شبحت ملحة اأكثر من 

في  يتمثل  كبير  مجهود  اإلى  يحتاج  وهذا  قبل،  ذي 

ما  جميع  على  ي�شتمل  )بيبليوغرافي(،  دليل  و�شع 

�شنف في حقل الجدل الديني اأو بما ي�شمى بمقارنة 

الأديان، والدللة على ن�شخه واأماكنها.

جمعه  تي�شر  ما  لجمع  الفكرة  ج��اءت  هنا  من 

اليهود  على  ال��رد  في  الم�شلمون  العلماء  كتبه  مما 

اأقرب  لتكون  ع�شر  الأربعة  القرون  عبر  والن�شارى 

للباحثين والمتخ�ش�شين في هذا المجال. 

اإنتاج ما �سنفه الم�سلمون في مجادلة 

اأهل الكتاب

من اليهود والن�سارى عبر القرون

الأربعة ع�سر

�أ. خالد بن علي مفال�س

�ش�َ�ال - المغرب

�لحمد هلل و �ل�صالة و �ل�صالم على �أ�صرف �لأنبياء و �لمر�صلين �صيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعين، ومن تبعهم �أجمعين.  
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هذا، واأ�شاأل اهلل التوفيق، والإخال�س في العمل، 

والحمد هلل رب العالمين.  

�أوال: �لردود �لمفردة  على �ليهود. 

�شيخ  الأ�شم  بكر  لأبي   ،
)1(

�ليهود على  �ل��رد   -1

المعتزلة )ت: 201ه(. )الفهر�شت للنديم: 214(.

بن  ب�شر  �شهل  لأب��ي   ،
)2(

�ل���ي���ه���ود ع��ل��ى  �ل���رد   -2

المعتمر الهاللي )ت: 210ه(. )الفهر�شت للنديم: 

185، هدية العارفين: 232/1(.

محمد  الهذيل  لأب��ي   ،
)3(

�ل��ي��ه��ود ع��ل��ى  �ل���رد   -3

مولى  العالف  الب�شري  اهلل  عبيد  بن  الهذيل  ابن 

عبد القي�س )ت: 226ه(. )الفهر�شت للنديم:204، 

الموؤلفين:  معجم   ،174/11 النبالء:  اأع��الم  �شير 

 .)760/3

�لعدل  ف��ي  و�ل��م��ج��و���س  �لأح��ب��ار  �ل���رد على   -4

، لأبي مو�شى عي�شى بن �شبيح المردار 
)4(

و�لتجويز

للنديم:  )ال��ف��ه��ر���ش��ت  226ه(.  )ت:  المعتزلي 

 .)207

بن  عمرو  عثمان  لأب��ي  �ل��ي��ه��ود،  على  �ل��رد   -5

للنديم:  )الفهر�شت  255ه(.  )ت:  �لجاحظ  بحر 

النبالء:  اأعالم  �شير   ،2119 الأدب��اء:  معجم   ،211

.)530/11

بن  محمد  عي�شى  لأبي   ،
)5(

�ليهود على  �ل��رد   -�

هارون بن محمد الوراق )ت: 297ه(. 

)الفهر�شت للنديم:216(.

، لأبي �شهل اإ�شماعيل بن 
)�(

�- �لرد على �ليهود

)ت:311ه(.  ال�شيعي  البغدادي  نوبخت  بن  علي 

المكنون:  اإي�شاح   ،329/15 النبالء:  اأعالم  )�شير 

 .)298/2

، لبن قو�شين، 
)�(

8- مقالة في �لرد على �ليهود

�شنة  حوالي  واأ�شلم  يهوديًا  وكان  بالمو�شل  مقامه 

360ه. )عيون الأنباء: 333، اأدب الجدل: 131(.

بن  محمد  بكر  لأب��ي   ،
)8(

�ل��ي��ه��ود على  �ل���رد   -9

380ه(.  )ت:  الب�شري  الحنفي  ال��رح��م��ن  عبد 

)تاج التراجم: 64، ك�شف الظنون: 839/1، معجم 

الموؤلفين: 391/3(.

�لخيابرة  �ل��ي��ه��ود  ع��ل��ى  �ل���رد  ف��ي  ر���ص��ال��ة   -10

و�إلز�مهم �لجزية، لأبي القا�شم الح�شين بن الوزير 

علي بن الح�شين المعروف بابن الوزير )ت: 418ه(. 

)اإعتاب الكتاب: 206(.

لأبي  �ل��ي��ه��ودي،  �لنغريلة  �ب��ن  على  �ل���رد   -11

)�شير  456ه(.  )ت:  الظاهري  ح��زم  ب��ن  محمد 

ابن  ر�شائل  196/18(. طبع �شمن  النبالء:  اأعالم 

حزم بتحقيق د. اإح�شان عبا�س.

�ل��ن��غ��ري��ل��ة  �ب����ن  �ل�����رد ع��ل��ى  12- ق�����ص��ي��دة ف���ي 

�ليهودي، لأبي اإ�شحاق اإبراهيم بن م�شعود بن �شعد 

التجيبي الألبيري )ت: 460ه(. طبعت �شمن ديوانه 

رقم  تحت  الإ�شكوريال،  مكتبة  في  مخطوطة  عن 

 ،322/4 133/2، نفح الطيب:  )404(. )المغرب: 

اأعمال الأعالم: 231، الأعالم للزركلي: 173(.

�إ���ص��ق��اط  ف���ي  �ل��خ��ي��اب��رة  �ل��ي��ه��ود  ع��ل��ى  رد   -13

�لجزية، لأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 

البغدادي )ت: 463ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 

والنهاية:  البداية   ،386/1 الأدب��اء:  معجم   ،35/4

28/16، الإعالن بالتوبيخ: 10، ال�شتق�شا: 8/1(. 

، لأب��ي 
)9(

14- �ل�����ص��ع��ود ف��ي �ل����رد ع��ل��ى �ل���ي���ه���ود

بن  �شليمان  ب��ن  خلف  ب��ن  الوليد  ب��ن  محمد  بكر 

)ت:520ه(.  الطرطو�شي  الأندل�شي  الفهري  اأيوب 

)الغنية: 63، �شير اأعالم النبالء: 494/19(.
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15- بذل �لمجهود في �إفحام �ليهود، للمهتدي 

ال�شمواأل بن يحيى المغربي )ت: 570ه(. طبع عدة 

مرات. )الوافي بالوفيات: 276/15، اأخبار العلماء 

الأع��الم   ،132/1 الظنون:  ك�شف   ،142 للقفطي: 

للزركلي: 3/140(.

في  وتخليدهم  �ل��ي��ه��ود  ذم  ف��ي  مجال�س   -1�

ع�شاكر  بن  الح�شن  بن  علي  القا�شم  لأب��ي  �ل��ن��ار، 

الأدباء:  )معجم  571ه(.  )ت:  الدم�شقي  الحافظ 

.)1701

�لإ�صر�ئيلي  �لفخار  �بن  ر�صالة  على  �لرد   -1�

685ه(.  )ت:  �ل��م��وح��دي  �لمن�صور  يعقوب  �إل���ى 

مخطوط بالخزانة الح�شنية، تحت رقم )12127(. 

الح�شنية:  بالخزانة  المخطوطة  الكتب  )ك�شاف 

.)193

فيل�صوف  على  �ل���رد  ف��ي  �لمن�صود  �ل���در   -18

الدين  مظفر  تغلب  ب��ن  علي  ب��ن  لأح��م��د  �ل��ي��ه��ود، 

 ،6 التراجم:  )ت��اج  694ه(.  )ت:  ال�شاعاتي  اب��ن 

 ،734/1 الظنون:  ك�شف  للزركلي:175/1،  الأعالم 

هدية العارفين: 100/1، المنهل ال�شافي: 421/1، 

معجم الموؤلفين: 199/1(.

19- م�صالك �لنظر في نبوة �صيد �لب�صر، ل�شعيد 

ن�شخة  منه  698ه(.  )ت:  الإ�شكندراني  ح�شن  ابن 

المتحدة  ال��ولي��ات  في  ييل  جامعة  بمكتبة  خطية 

 .)700( رق��م  تحت  مجموع،  �شمن  الأم��ري��ك��ي��ة، 

مكتبة  ال�����ش��رق��اوي،  اهلل  عبد  محمد  د.  ن�شرها 

الزهراء 1990م.

عالء  الح�شن  لأبي  �ل��ت��ور�ة،  على  �لأ�صئلة   -20

الدين علي بن محمد الباجي )ت: 714ه(. )الدرر 

الكامنة: 121/44، اأعيان الع�شر: 484/3، الأعالم 

ك�شف   ،2511 الموؤلفين:  معجم   ،334/4 للزركلي: 

الظنون: 839/1(. منه ن�شخة بدار الكتب الم�شرية، 

تحت رقم )1923(.

21- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الباجي  محمد  بن  علي  الدين  عالء  الح�شن  لأب��ي 

اأي�شًا. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 353/10، اأعيان 

الع�شر: 484/3(.

22- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الطوفي  ال��ق��وي  ع��ب��د  ب��ن  �شليمان  ال��دي��ن  لنجم 

)طبقات  716ه(.  )ت:  الحنبلي  ��ري  ��ر���شَ ال�����شَّ

ال�شافعية الكبرى: 359/10(.

23- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

لأبي العبا�س اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

الدم�شقي)ت: 728ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 

ل�شيرة  الجامع   ،246/1 الع�شر:  اأعيان   ،354/10

ابن تيمية: 479(.

ت���ق���دم به  �����ص����وؤ�ل  �ل�����رد ع��ل��ى  �أب����ي����ات ف���ي   -24

يهودي، لعالء الدين علي بن اإ�شماعيل بن القونوي 

)ت:729ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 365/10، 

اأعيان الع�شر: 293/3(.

25- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الع�شقالني )ت:  الكناني  ل�شافع بن علي بن عبا�س 

730ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 357/10(.

�2- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الموؤمن  عبد  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  ل�شم�س 

)طبقات  749ه(.  )ت:  ال��ل��ب��ان  ب��اب��ن  ال��م��ع��روف 

ال�شافعية الكبرى: 357/10(.

�إ���ص��ق��اط  ف���ي  �ل��خ��ي��اب��رة  �ل��ي��ه��ود  ع��ل��ى  رد   -2�

�لجزية، لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمد بن بكر 

الجوزية  القيم  بابن  المعروف  الدم�شقي  الحنبلي 
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المنار   ،91/1 الذمة:  اأهل  )اأحكام  751ه(.  )ت: 

المنيف: 102(. 

�ليهود،  على  �ل��رد  ف��ي  �لممدود  �لح�صام   -28

)كان  المغربي  الإ�شالمي  الحق  عبد  محمد  لأب��ي 

العارفين:  )هدية  مرتين.  طبع  761ه(.  �شنة  حيا 

معجم   ،280/3 ل��ل��زرك��ل��ي:  الأع�����الم   ،502/1

الن�شخة  ن�شخ،  ثالث  منه   .)57،58/2 الموؤلفين: 

رقم  تحت  ب��ال��رب��اط،  الوطنية  بالخزانة  الأول���ى: 

رقم  تحت  ال�شبيحية،  بالخزانة  الثانية:   ،)364(

تحت  بالرباط،  العامة  بالخزانة  الثالثة:   ،)124(

على  مطبوعة  رابعة  ن�شخة  وهناك   ،)3395( رقم 

الحجر. 

29- مد�ح�س �لإكر�ه في تناق�س �لتور�ه، لأبي 

فتوح  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  بن  علي  الح�شن 

762ه(.  )ت:  المو�شلي  الدريهم  بابن  المعروف 

)اأعيان الع�شر: 527/3(.

30- نظم نفائ�س عقود �لدرر �لز�هرة في هدم 

كنائ�س �ليهود بم�صر و�لقاهرة، لأبي الح�شن علي 

ابن محمد بن عبد العزيز بن فتوح المعروف بابن 

الدريهم اأي�شًا )اأعيان الع�شر: 527/3(.

31- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

لأبي جعفر اأحمد بن اإبراهيم بن اأحمد بن �شفوان 

763ه(. توجد منه ن�شخة خطية  بمكتبة دير  )ت: 

الإ�شكوريال ن�شخة بعنوان )اأجوبة بن لب عن اأبيات 

الذمي(، تحت رقم )1810(.

32- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

خاتمة  ب��ن  محمد  ب��ن  علي  ب��ن  اأح��م��د  جعفر  لأب��ي 

خطية   ن�شخة  منه  توجد  770ه(.  )ت:  الأن�شاري 

ابن  )اأجوبة  بعنوان  ن�شخة  الإ�شكوريال  دير  بمكتبة 

لب عن اأبيات الذمي(، تحت رقم )1810(.

33- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

لأبي �شعيد فرج بن قا�شم بن اأحمد بن لب الغرناطي 

)ت: 782ه(. الخزانة الح�شنية بالرباط، تحت رقم 

الإ�شكوريال  دير  بمكتبة  كذلك  وتوجد   ،)13935(

الذمي(،  اأبيات  عن  لب  ابن  )اأجوبة  بعنوان  ن�شخة 

تحت رقم )1810(. )الإفادات لل�شاطبي: 172(.

خبيث  دحو�س  �إلى  �لنهود  حثيث  نهو�س   -34

الدين  زين  �شريحا  بن  محمد  بن  ل�شريحا  �ليهود، 

الظنون:  )ك�شف  788ه(.  )ت:  الملطي  الم�شري 

495/1، هدية العارفين: 383/1(. 

لبع�س  �ليهود،  على  �لرد  في  �لملة  تاأييد   -35

و�شقة  مدينة  من  ِنين  الُمَدجَّ الم�شلمين  الأندل�شيين 

المتحدة  بالوليات  ن�شر  8ه(.  اإ�شبانيا )ق:  ب�شمال 

�شنة 1969م.

�3- وفاء �لعهود 

في وجوب هدم كني�صة �ليهود، اأحمد بن محمد 

الدم�شقي ال�شالحي ال�شافعي المعروف بابن �شكم 

ك�شف   ،291/1 الموؤلفين:  )معجم  893ه(.  )ت: 

الظنون: 2017/2، هدية العارفين: 134/1(.

�3- �لر�صالة �لهادية في �لرد على �ليهود، لعبد 

ن�شخة  منه  9ه(.  )ق:  المحمدي  المهتدي  ال�شالم 

 .)1735( رقم  تحت  بتركيا،  الثالث  اأحمد  بمكتبة 

 ،)1735( رق���م  ط��وب��ق��اب��و  م��خ��ط��وط��ات  )ف��ه��ر���س 

الباحثة  بتحقيق:  ن�شر   .)900/1 الظنون:  )ك�شف 

الألمانية )Sabine Scmidtke( بمجلة )JSAI(�شنة 

2009م.

الخير  لأبي  �ليهود،  على  �ل��رد  في  ر�صالة   -38

الحنفي،  ال��روم��ي  خليل  ب��ن  م�شطفى  ب��ن  اأح��م��د 

المعروف بطا�شكبرى زاده )ت: 968ه(. منه ن�شخة 

 .)9/3275( رق��م  تحت  بتركيا،  بايزيد  بمكتبة 
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 )Sabine Scmidtke( الألمانية  الأ�شتاذة  ن�شرته 

بمجلة القنطرة الإ�شبانية 2008م.

39- �لر�صالة �ل�صبعية باإبطال �لديانة �ليهودية، 

الأور�شليمي،  �شموئيل  بن  اإ�شرائيل  الأعظم  للحبر 

عبد  ال��وه��اب  عبد  بتحقيق:  القلم،  ب���دار  طبعت 

ال�شالم طويلة 1989م.

�لطاهر،  �لدين  ن�صرة  في  �لباهر  �لنور   -40

المغربي )كان حيا  الإ�شالمي  ليو�شف بن عبد اهلل 

اليهودية  من  الإ���ش��الم  اإل��ى  انتقل  1020ه(.  �شنة 

ولما  المذكور،  كتابه  واألف  اأحبارها،  من  كان  التي 

لم يكن متين العربية ناول الكتاب للقا�شي اأبي زيد 

واأتمه  عربيته،  فهذب  التامانارتي،  الرحمن  عبد 

الكتاب  هذا  من  توجد  1053ه،  �شنة  الثالثاء  يوم 

المرحوم  تارودانت  قا�شي  حوزة  في  كانت  ن�شخة 

كتبها  ال��ذي  الر�شموكي  العربي  بن  مو�شى  ال�شيد 

مولي  ال�شريف،  الفقيه  بيد  الآن  هي  ثم  بخطه، 

الع�شو  القا�شي  ال�شعيدي،  بن  الح�شن  بن  �شعيد 

كذلك  وتوجد   .
)10(

بمراك�س ال�شرعي  بال�شتئناف 

للثقافة،  دبي  بمركز  مجموع  �شمن  م�شورة  ن�شخة 

تحت رقم )5906(. 

�إل���ى �ت��ف��اق �ل�����ص��ر�ئ��ع على  41- �إر���ص��اد �ل��ث��ق��ات 

بن  علي  بن  لمحمد  و�ل��ن��ب��و�ت،  و�ل��م��ع��اد  �لتوحيد 

يرد  1250ه(.  )ت:  ال�شوكاني  اهلل  عبد  بن  محمد 

فيه على مو�شى بن ميمون الأندل�شي اليهودي. )اأبجد 

هدية   ،59/1 المكنون:  اإي�شاح   ،208/3 العلوم: 

العارفين: 365/2، الأعالم للزركلي: 298/6(.

خ��ب��ث  م�����ن  �ل�����و�ق�����ي  �ل�����وج�����ود  ح�������ص���ن   -42

الدم�شقي  ال�شولة  اإبراهيم  بن  ل�شليمان  �ليهود، 

اإي�شاح   ،408/1 العارفين:  )هدية  )ت:1317ه(. 

المكنون: 406/1، الأعالم للزركلي: 121/3(. منه 

نوع  الم�شرية،  الكتب  ب��دار  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

الفن تاريخ.

عليه  مما  �لتحذير  ف��ي  �ل��ق��وي��ة  �لحجة   -43

�لطائفة �ليهودية، لمحمد بن محمد بن عبد اهلل، 

1352ه(.  �شنة  حيا  )كان  المراك�شي  الموقت  ابن 

الملكي  بالق�شر  الح�شنية  بالخزانة  ن�شخة  منه 

الكتب  )ك�شاف   .)12121( رق��م  تحت  بالرباط، 

المخطوطة بالخزانة الح�شنية(.

44- �أحو�ل �ليهود في �لمغرب قديماً وحديثا، 

)ت:1364ه(.  ال�شالوي  الدكالي  علي  بن  محمد 

ل��ل��زرك��ل��ي:  الأع������الم   ،8 الإت����ح����اف:  )م��ق��دم��ة 

 .)305/6

ثانيا: �لردود �لمفردة  على �لن�سارى. 

لأبي  �لر�صيد،  ق�صطنطين عن  كتاب جو�ب   -1

193ه(.  )ت:  الخطيب  الليث  بن  محمد  الربيع 

ب��ال��وف��ي��ات:  ال��واف��ي   ،134 ل��ل��ن��دي��م:  )ال��ف��ه��ر���ش��ت 

بتحقيق: خالد محمد عبده، مكتبة  ن�شر   .)268/4

النافذة 2006م.

بن  ب�شر  �شهل  لأبي   ،
)11(

�لن�صارى على  �لرد   -2

المعتمر الهاللي )ت: 210ه(. )الفهر�شت للنديم: 

185، هدية العارفين: 232/1(.

، نقل عنه 
)12(

3- �لرد على �لن�صارى للقحطبي

عي�شى  بين  كانت  التي  الفرق  ت�شمية  النديم  اب��ن 

للنديم:  )الفهر�شت  ال�����ش��الم.  عليهما  ومحمد 

.)405

، لأبي اإ�شحاق اإبراهيم 
)13(

4- �لرد على �لن�صارى

دلئ��ل  )تثبيت  220ه(.  )ت:  النظام  هانئ  اب��ن 

�لنبوة: 148/1، هداية الحيارى: 189(.

الهذيل محمد  لأبي   ،
)14(

�لن�صارى �لرد على   -5
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ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س )ت:226ه(. 

)الفهر�شت للنديم:204(.

، لأبي 
)15(

�- �لرد على عمار �لب�صري �لن�صر�ني

الهذيل اأي�شًا. )الفهر�شت للنديم:204(. 

، لأبي مو�شى عي�شى بن 
)1�(

�- �لرد على �لن�صارى

�شبيح المردار المعتزلي )ت: 226ه(. )الفهر�شت 

للنديم: 207(. 

، لأبي مو�شى 
)1�(

8- �لرد على �أبي قرة �لن�صر�ني

عي�شى بن �شبيح المردار اأي�شًا. )الفهر�شت للنديم: 

.)207

، لأبي يو�شف يعقوب بن 
)18(

9- �لرد على �لن�صارى

اإ�شحاق بن ال�شباح بن عمران بن اإ�شماعيل الكندي 

)ت: 252ه(. )اأدب الجدل: 168 - 171(.

عمرو  بن  ل�شرار   ،
)19(

�لن�صارى على  �ل��رد   -10

المعتزلي. )الفهر�شت للنديم: 215(.

و�لأك���ل  �لنعيم  ف��ي  �ل��ن�����ص��ارى  على  �ل���رد   -11

ب�صد  ق��ال  من  جميع  وعلى  �لآخ���رة  في  و�ل�صرب 

المتكلم.  بختيار  ب��ن  �شعيد  ب��ن  لحميد   ،
)20(

ذل�����ك

)الفهر�شت للنديم: 220(.

 ،
)21(

فار�س مطر�ن  بخت  يو�صع  على  �ل��رد   -12

)الفهر�شت  اأي�شًا.  بختيار  بن  �شعيد  بن  لحميد 

للنديم: 220(.

13- �لرد على �لن�صارى وتبيين ف�صاد مقالتهم 

372ه(.  )ت:  اأي��وب  بن  للح�شن  �ل��ن��ب��وة،  وتثبيت 

ال�شحيح:  ال��ج��واب   ،221 للنديم:  )الفهر�شت 

ال�شحيح  )ال��ج��واب  كتاب  �شمن  حفظ   .)88/4

تيمية.  ابن  الإ�شالم  ل�شيخ  الم�شيح(  دين  بدل  لمن 

م�شتقاًل  النيجيري  محمود  بتحقيق:  ن�شر  واأخيرًا 

بعنوان )لماذا اأ�شلمت(، مكتبة النافذة 2006م. 

، لأبي عمرو حف�س 
)22(

14- �لرد على �لن�صارى

الكبير  المقفى   ،230 للنديم:  )الفهر�شت  الفرد. 

للمقريزي: 641/3(.

، لأبي جعفر محمد 
)23(

�لن�صارى �لرد على   -15

ابن عبد اهلل الإ�شكافي )ت: 240ه(. )تثبيت دلئل 

�لنبوة: 148/1، 198(.

القا�شم  محمد  لأبي  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -1�

ابن اإبراهيم بن اإ�شماعيل الح�شني العلوي المعروف 

بالر�شي )ت: 246ه(. طبع مرتين، مخطوط المكتبة 

رقم  تحت  ب�شنعاء،  الكبير  الجامع  في  المتوكلية 

وترجمته  ون�شره  تحقيقه  تم  الكالم.  علم   )167(

اإلى الإيطالية لأول مرة على يد: )Mattéo( روما، 

1922م.

الح�شن  لأبي  �لن�صارى،  �أ�صناف  �لرد على   -1�

246ه(. ن�شره  علي بن �شهل بن ربن الطبري )ت: 

الي�شوعيان  كوت�س  وغليوم  اأغناطيو�س عبده  الأبوان 

2005م  بتركيا. وفي عام  ن�شخة  1959م، منه  �شنة 

�شدر بمكتبة النافذة بتحقيق: خالد محمد عبده.

�لنبي  ن��ب��وة  �إث���ب���ات  ف��ي  و�ل���دول���ة  �ل��دي��ن   -18

اأي�شًا. طبع  �شهل  بن  الح�شن علي  لأبي  محمد � 

الآف��اق  دار  1982م،  ع��ام  نويه�س  ع��ادل  بتحقيق: 

الحديثة، بيروت.

19- �لرد على �لن�صارى، لأبي عثمان عمرو بن 

بالجاحظ  المعروف  المعتزلي  الليثي  الكناني  بحر 

)ت: 255ه(. )الفهر�شت للنديم: 210، تثبيت دلئل 

 ،530/11 النبالء:  اأع��الم  �شير   ،148/1 �لنبوة: 

عبد  محمد  د.  ن�شره   ،)2118/5 الأدب���اء:  معجم 

على  ال��رد  ف��ي  )المختار  بعنوان  ال�شرقاوي  اهلل 

الن�شارى(، دار الجيل بيروت 1991م.  

 ،
)24(

20- �لر�صالة �لع�صلية في �لرد على �لن�صارى
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للجاحظ اأي�شًا. )تثبيت دلئل النبوة: 198/1(. 

اهلل  عبد  لأبي   ،
)25(

�لن�صارى على  �لحجة   -21

256ه(.  المالكي )ت:  التنوخي  محمد بن �شحنون 

المذهب:  ال��دي��ب��اج   ،207/4 ال��م��دارك:  )ترتيب 

.)134/2

اأحمد  العبا�س  لأب��ي  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -22

)ت:  ال�شرخ�شي  الطيب  بن  م��روان  بن  محّمد  ابن 

286ه(. )التخجيل: 63/1(.

�لن�صارى،  م��ن  �ل��ث��الث  �ل��ف��رق  �ل��رد على   -23

بن  محمد  عي�شى  لأبي  والأ�شغر،  والأو�شط  الكبير 

اإلينا  و�شل  296ه(.  )ت:  الوراق  محمد  بن  هارون 

�شنة  )المتوفى  اليعقوبي  ع��دي  ب��ن  يحيى  رد  ف��ي 

216، تثبيت  963م(. )الفهر�شت للنديم:  364ه / 

دلئل النبوة: 198/1، �شير اأعالم النبالء: 60/14، 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 30/4، تاريخ الأدب 

العربي ل�شزكين: 72/1، اأدب الجدل: 183(. 

، لأبي علي محمد بن 
)2�(

24- �لرد على �لن�صارى

دلئل  )تثبيت  303ه(.  الجبائي )ت:  الوهاب  عبد 

�لنبوة: 198/1(.

لأبي  ��اب،  �ل��ُك��تَّ م��ن  �لكتاب  �أه��ل  على  �ل��رد   -25

اللخمي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  عزيز  هريرة 

)كان حيا �شنة 303ه(. )اأعالم مالقة: 294(.

�2- �لكالم على �لن�صارى مما يحتج به عليهم 

من �لكتب، لأبي الح�شن علي بن اإ�شماعيل الأ�شعري 

)ت: 324ه(. )تبيين كذب المفتري: 135، فهر�شت 

اللبلي: 119، هدية العارفين: 677/1(.

�لها�صمي  �إ�صماعيل  ب��ن  �هلل  عبد  ر�صالة   -2�

بها  يدعوه  �لكندي  �إ�صحاق  بن  �لم�صيح  عبد  �إل��ى 

اإ�شماعيل  بن  اهلل  عبد  جعفر  لأب��ي  �لإ���ص��الم،  �إل��ى 

الها�شمي البغدادي )ت: 350ه(. توجد منها ن�شخة 

طبعت   ،)5445( رقم  تحت  الظاهرية،  بالمكتبة 

بلندن �شنة 1885م. 

28- ق�صيدة في �لرد على نقفور ملك �لأرمن، 

لأبي بكر محمد بن علي بن اإ�شماعيل القفال ال�شا�شي 

ال�شبكي:  لب��ن  ال�شافعية  )طبقات  365ه(.  )ت: 

209/3، فهر�شة ابن خير: 367(.

لأبي  �لتثليث على يحيى بن عدي،  29- نق�س 

الح�شن علي بن عي�شى بن علي بن عبد اهلل النحوي 

ال��رواة:  )اإنباه  384ه(.  )ت:  بالرماني  المعروف 

.)295/2

محمد  لأبي  �لن�صارى،  �أناجيل  على  �ل��رد   -30

456ه(.  )ت:  الظاهري  ح��زم  بن  اأحمد  بن  علي 

)�شير اأعالم النبالء: 197/18(.

31- ق�صيدة في �لرد على نقفور ملك �لأرمن، 

 ،296/15 والنهاية:  )البداية  اأي�شًا.  ح��زم  لب��ن 

فهر�شة   ،214/3 ال�شبكي:  لبن  ال�شافعية  طبقات 

ابن خير: 368(. 

ر���ص��ال��ة  ع��ل��ى  �ل���ب���اج���ي  �ل��ق��ا���ص��ي  32- ج�����و�ب 

�إل����ى �ل��م��ق��ت��در ب���اهلل �صاحب  ر�ه����ب م���ن ف��رن�����ص��ا 

القا�شي  خلف  بن  �شليمان  الوليد  لأبي  �صرق�صطة، 

الباجي )ت:474ه(. طبع اأربع مرات اعتمادا على 

باإ�شبانيا  الإ�شكوريال  مكتبة  في  وحيدة  مخطوطة 

رقم )538(.

و�لن�صارى  �لفال�صفة  ر�أي���ى  بين  �ل��وف��اق   -33

ثالث مقالت، لأبي الخير الح�شن بن �شوار الطبيب 

اأ�شلم  ث��م  ن�شرانيا  ك��ان  الخمار  بابن  المعروف 

)ت:489ه(. )هدية العارفين: 277/1(.

لأبي   ،
)2�(

�ل��ن�����ص��ارى على  �ل��رد  ف��ي  ر�صالة   -34
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البغدادي  الطبيب  جزلة  بن  عي�شى  بن  يحيى  علي 

)ت:493ه(. )�شير اأعالم النبالء: 188/19، عيون 

الأنباء: 343، وفيات الأعيان: 267/6، اأبجد العلوم: 

117/3، الأعالم للزركلي: 161/8، هدية العارفين: 

  .)519/2

ب�صريح  ع��ي�����ص��ى  لإل��ه��ي��ة  �ل��ج��م��ي��ل  �ل����رد   -35

الغزالي  محمد  ب��ن  محمد  حامد  لأب��ي  �لإن��ج��ي��ل، 

الظنون:  )ك�شف  مرات،  ثالث  طبع  505ه(.  )ت: 

مخطوطة  منه   .)80/2 العارفين:  هدية   ،837/1

 )2247( رق��م  تحت  با�شتانبول،  �شوفيا  اآي��ا  ف��ي 

 .)13542( رقم  تحت  الح�شنية،  بالخزانة  ون�شخة 

تم تحقيقه ون�شره و ترجمته اإلى الفرن�شية لأول مرة 

على يد: روبرت �شيدياق، بيروت 1932م.

�أهل  بين  �لمفرق  �ل�صدق  ميز�ن  ر�صالة   -3�

بن  الملك  اأبي مروان عبد   ،
)28(

�لحق و�أهل  �لباطل 

م�شرة بن عزيز اليح�شبي قا�شي الجماعة بقرطبة 

الإعالم   ،374 خير:  ابن  )فهر�شت  552ه(.  )ت: 

للقرطبي: 49، ال�شر الم�شون: 59(.

�3- ق�صيدة في �لرد على نقفور ملك �لأرمن، 

زروال  بن  عمر  بن  مو�شى  بن  عي�شى  الأ�شبغ  لأبي 

ال�شعباني الغرناطي )ت: 575ه(. )الذيل والتكملة: 

513/5، فهر�شة ابن خير: 368(. 

38- �لرد على �لمتن�صر، لأبي الطاهر اإ�شماعيل 

ابن عي�شى بن عوف المالكي )ت: 581ه(. )الديباج 

اأدب   ،838/1 الظنون:  ك�شف   ،262/1 المذهب: 

الجدل: 167(.

رو�صات  ومر�تع  �ل�صلبان  هامات  مقامع   -39

ال�شمد  عبد  بن  اأحمد  عبيدة  لأب��ي   ،
)29(

�لإي����م����ان

)ال��دي��ب��اج  582ه(.  )ت:  ال��ق��رط��ب��ي  ال��خ��زرج��ي 

الذيل والتكملة:240/1(. توجد   ،198/1 المذهب: 

اأحمد الثالث، با�شتانبول،  منه مخطوطة في مكتبة 

المكتبة  ف��ي  وم��خ��ط��وط��ة   ،)1863( رق���م  ت��ح��ت 

الأحمدية بتون�س، تحت رقم )2063( بخط مغربي، 

ون�شخة اأخرى طبعت في م�شر �شنة 1316ه بعنوان 

)الفا�شل بين الحق والباطل(.

�لملة  ف�صيحة  ف��ي  �لإيمانية  �لن�صيحة   -40

�شعيد  بن  عي�شى  بن  يحيى  بن  لن�شر  �لن�صر�نية، 

)هدية  مرات،  ثالث  طبع  589ه(.  )ت:  المتطبب 

العارفين: 492/2، ك�شف الظنون: 1957،1958/2(. 

الثالث تحت  اأحمد  منه ثالث ن�شخ، الأولى: بمكتبة 

الكتاب  رئي�س  بمكتبة  ال��ث��ان��ي��ة:   ،)1883( رق��م 

)برن�شتون  بمكتبة  الثالثة:   ،)6/586( رقم  تحت 

تحت  الأمريكية  المتحدة  بالوليات   )Prinseton

رقم )1537(. 

عبد  محمد  لأب���ي  �ل��ن�����ص��ارى،  ع��ل��ى  �ل����رد   -41

القادر بن عبد اهلل الرهاوي الحنبلي )ت: 612ه(. 

اأدب   ،838/1 الظنون:  ك�شف   ،63/1 )التخجيل: 

الجدل: 176(.

42- �لرد على �لن�صارى وذكر مجامعهم، للوزير 

)ت:646ه(.  القفطي  الح�شن  اأب��ي  الدين  جمال 

)هدية العارفين: 709/1، معجم البلدان: 2028/5، 

فوات الوفيات:118/3(.  

�ل���ن�������ص���ارى من  دي����ن  ف���ي  ب��م��ا  �لإع�������الم   -43

�لإ�صالم،  دي��ن  محا�صن  و�إظ��ه��ار  و�لأوه���ام  �لف�صاد 

القرطبي  اإبراهيم  بن  عمر  بن  اأحمد  العبا�س  لأبي 

ثالث  منه  توجد  م��رات،  ع��دة  طبع  )ت:656ه(. 

ورقم   )794( رقم  تحت  بكوبريلي،  ن�شختان  ن�شخ 

تحت  بالرباط،  الح�شنية  بالخزانة  ون�شخة   )814(

رقم )83(.

بين  �ل��م��ن��اظ��رة  ف��ي  �لنا�صرية  �ل��ر���ص��ال��ة   -44
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�ل��م�����ص��ل��م��ي��ن و�ل���ن�������ص���ارى وذك�����ر �أ���ص��ئ��ل��ت��ه��م، لأب��ي 

ال��زاه��دي  محمود  ب��ن  مختار  ال��دي��ن  نجم  ال��رج��ا 

ك�شف   ،461/3 الم�شية:  )الجواهر  658ه(.  )ت: 

 ،423/2 العارفين:  هدية   ،895،893/1 الظنون: 

مخطوطة  منه  توجد   .)193/7 للزركلي:  الأع��الم 

في مكتبة الأوقاف بمدينة حلب، تحت رقم )658(، 

�شدر بتحقيق: محمد الم�شري �شنة 1994م.

البقاء  لأبي  �لإنجيل،  ح��رف  من  تخجيل   -45

�شالح بن الح�شين الجعفري الها�شمي )ت: 668ه(. 

)ك�شف الظنون: 379/1: هدية العارفين: 422/1(. 

رئي�س  بمكتبة  الأول  للجزء  مخطوطة  منه  توجد 

الكتاب م�شطفى با�شا، تحت رقم )6( بال�شليمانية، 

الباب  منت�شف  اإل��ى  الكتاب  مقدمة  على  وتحتوي 

بمكتبة  للمخطوطة  الثاني  والجزء  منه،  ال�شاد�س 

بال�شليمانية   )4( رقم  تحت  با�شا،  اإبراهيم  دماد 

في  الثاني  للجزء  اأخ��رى  ن�شخة  توجد  كما  اأي�شًا، 

بالمدينة   )130( رقم  تحت  حكمت،  عارف  مكتبة 

المنورة.

�4- �لرد على �لن�صارى، لأبي البقاء �شالح بن 

الح�شين الجعفري اأي�شًا. منه مخطوطة بمكتبة اأيا 

د. محمد  قام  بتركيا، تحت رقم )2246(،  �شوفيا 

محمد ح�شانين بتحقيقه ون�شره.

�أدلة �لوحد�نية في �لرد على �لن�صر�نية،   -4�

لأبي الف�شائل برهان الدين جعفر بن عبد الوهاب 

7ه(.  )ق:  الإ�شكندري  الخطيب  القوي  عبد  اب��ن 

توجد منه ثالث ن�شخ الأولى: بمكتبة رئي�س الكتاب 

 )7/568( رق��م  تحت  با�شتانبول،  با�شا  اإبراهيم 

 )105( رقم  تحت  الميكروفيلم،  على  �شورة  ولها 

محفوظة بمركز الملك في�شل للبحوث والدرا�شات 

تحت  باألمانيا،  برلين  بمكتبة  الثانية:  الإ�شالمية، 

متحف  بمكتبة  ال��ث��ال��ث��ة:   ،)118/2079( رق���م 

ا�شتانبول، تحت رقم )4832(  طوبكابي �شراي في 

�شمن مجوعة من الكتب.

48- �إر�صاد �لحيارى وردع من مارى في �ختالف 

�لن�ص���ارى، لأب��ي محم���د ع��ز الدين عب���د العزي���ز 

المعروف  الم�شري  الدميري  ال�شافعي  اأحمد  ابن 

الموؤلفين:  )م��ع��ج��م  697ه(.  )ت:  ب��ال��دي��ري��ن��ي 

العارفين:  هدية   ،61/1 المكنون:  اإي�شاح   ،157/2

.)580،581/1

49- �لرد على �لن�صارى، عبد الموؤمن بن خلف 

705ه(.  )ت:  الحنفي  الكبير  الحافظ  الدمياطي 

اأدب   ،838/1 الظنون:  ك�شف   ،64/1 )التخجيل: 

الجدل: 158(.

لأبي  �لكنائ�س،  ه��دم  �أدل���ة  ف��ي  �لنفائ�س   -50

علي  ب��ن  محمد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دي��ن  نجم  العبا�س 

ال�شهير بابن الرفعة ال�شافعي )ت: 710ه(. )اأعيان 

منه   .)103/1 العارفين:  هدية   ،326/1 الع�شر: 

رقم  تحت  ال�شريف،  الأزه��ر  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

.)337974(

�صبه  ك�صف  ف��ي  �لإ���ص��الم��ي��ة  �لن��ت�����ص��ار�ت   -51

القوي  عبد  بن  �شليمان  الدين  لنجم  �لن�صر�نية، 

طبع  716ه(.  )ت:  الحنبلي  ري  ر�شَ ال�شَّ الطوفي 

مرتين، )هدية العارفين: 400،401/1(. منه ثالث 

بطوبقبو  الثالث  اأحمد  بمكتبة  الأولى:  خطية،  ن�شخ 

والثانية:   ،)1822( رقم  تحت  با�شتانبول،  �شراي 

بمكتبة كوبريلي زادة محمد با�شا با�شتانبول، تحت 

رقم )795(، والثالثة: بمكتبة �شهيد علي با�شتانبول 

�شمن مجوع للموؤلف، تحت رقم )2315(.

لنجم  وتناق�صها،  �لأناجيل  على  �لتعليق   -52

الدين �شليمان بن عبد القوي الطوفي اأي�شًا. )الذيل 
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ن�شختان  منه   .)408/4 الحنابلة:  طبقات  على 

بالمكتبة ال�شليمانية بتركيا، تحت رقم )794(.

53- تعاليق على �لرد على جماعة من �لن�صارى، 

لنجم الدين �شليمان بن عبد القوي الطوفي اأي�شًا. 

)الذيل على طبقات الحنابلة: 408/4(.

54- �لجو�ب �ل�صحيح لمن بدل دين �لم�صيح، 

تيمية  ب��ن  الحليم  عبد  ب��ن  اأح��م��د  العبا�س  لأب��ي 

الحراني الدم�شقي )ت: 728ه(. طبع عدة مرات، 

اأعيان   ،522/4 الحنابلة:  طبقات  على  )ال��ذي��ل 

الع�شر: 240/1، معجم الموؤلفين: 163/1، ك�شف 

 .)144/1 للزركلي:  الأع��الم   ،135/1 الظنون: 

منه اأربع ن�شخ خطية، الأولى: بمكتبة اأحمد الثالث 

بمكتبة  الثانية:   ،)287( رقم  تحت  با�شتانبول، 

 ،)732( رقم  تحت  با�شتانبول،  الجديد  الجامع 

رقم  تحت  بهولندا،  ليدن  جامعة  بمكتبة  الثالثة: 

الكتب  ب���دار  م�����ش��ورة  ن�شخة  ال��راب��ع��ة:   ،)40(

الم�شرية، تحت رقم )378(.

�صيخ  م���ن  خ��ط��اب  �ل��ق��ب��ر���ص��ي��ة  �ل��ر���ص��ال��ة   -55

قبر�س،  ملك  �صرجو��س  �إل��ى  تيمية  �بن  �لإ�صالم 

لأبي العبا�س اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

)ال��خ��زان��ة  ط��ب��ع��ات،  ع��دة  لها  اأي�����ش��ًا.  الدم�شقي 

ن�شخة قديمة، طبعت في م�شر   2/204 التيمورية: 

1379ه، اأعيان الع�شر: 241/1(. وجاء ذكرها في 

ر�شالة لبن القيم الجوزية بعنوان )اأ�شماء موؤلفات 

الدين  ���ش��الح  د.  ون�شرها  حققها  تيمية(.  اب��ن 

المنجد، دار الكتاب الجديد بيروت - لبنان.

كلمة  عي�صى  م�صاألة  ف��ي  �ل��ق��ول  تحقيق   -5�

�هلل و�لقر�آن كالم �هلل، لأبي العبا�س اأحمد بن عبد 

توجد  اأي�شًا.  الدم�شقي  الحراني  تيمية  بن  الحليم 

منها ن�شخة خطية بدار الكتب الم�شرية، تحت رقم 

طبع   .)30383( رقم  تحت  وميكروفيلم،   ،)322(

بدار ال�شحابة للتراث بطنطا 1412ه.

اإبراهيم  �5- �لرد على �لمتن�صر، لأبي اإ�شحاق 

734ه(.  )ت:  التون�شي  الرفيع  عبد  بن  ح�شن  ابن 

)تاريخ الدولتين: 70(.

عليه  هم  ما  و�أن  �ل�صلبان  عابدة  جو�بات   -58

الدين محمد  �شم�س  اهلل  عبد  لأبي  �ل�صيطان،  دين 

القيم  بابن  المعروف  الدم�شقي  الحنبلي  بكر  ابن 

الجوزية )ت: 751ه(. )الذيل على طبقات الحنابلة: 

176/5، هدية العارفين: 158/2(.

�لإن��ج��ي��ل،  تحريف  ف��ي  �لتبديل  تعريف   -59

لأبي الح�شن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 

762ه(.  )ت:  المو�شلي  الدريهم  بابن  المعروف 

)اأعيان الع�شر: 527/3(. 

محمد  الدين  لعماد  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -�0

الأم���وي  القر�شي  عمر  ب��ن  علي  ب��ن  الح�شن  اب��ن 

الأ�شنائي الم�شري ال�شافعي )ت: 764ه(. )معجم 

قا�شي  لبن  ال�شافعية  طبقات   ،227/3 الموؤلفين: 

�شهبة: 162/3، طبقات ال�شافعية لالإ�شنوي: 91/1، 

�شذرات الذهب: 346/8(.

�لن�صارى  بين  �لمجادلة  و  �لدين  مفتاح   -�1

و�لم�صلمين من قول �لأنبياء و�لمر�صلين و�لعلماء 

�لر��صدين �لذين قر�أو� �لأناجيل، لمحمد القي�شي 

)ق: 8ه(. توجد منها ن�شخة �شمن مجموع بالمكتبة 

الوطنية الجزائرية، تحت رقم )1557(.

�2- تحفة �لأريب في �لرد على �أهل �ل�صليب، 

لأبي محمد عبد اهلل الترجمان الميورقي الأندل�شي 

الموؤلفين:  832ه(. طبع عدة مرات، )معجم  )ت: 

الظنون:  ك�شف   ،468/1 العارفين:  هدية   ،255/2

بمكتبة  الأول��ى:  خطية،  ن�شخ  اأرب��ع  منه   .)362/1
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الوطنية  الكتب  ب��دار  ال��وه��اب  عبد  ح�شني  ح�شن 

ميكروفيلم  الثانية:   ،)18456( رقم  تحت  بتون�س، 

ال��ري��ا���س،  ج��ام��ع��ة  مكتبة  م��ن   )18/708( رق���م 

فاروق  الأمير  بمكتبة  الثالثة:   ،)3494( رقم  تحت 

اأم  بجامعة  الرابعة:   ،)285( رقم  تحت  ب�شوهاج، 

القرى بمكة المكرمة، تحت رقم )1963(، وهناك 

طبعة حجرية 1290ه.  

�3- �ل�صيف �لُمَجاَرى في قطع �صبه �لن�صارى، 

العثماني  العيني  اأح��م��د  ب��ن  محمود  الثناء  لأب���ي 

تحت  التيمورية،  )الخزانة  855ه(.  )ت:  الحلبي 

رقم )597(. )معجم التاريخ التراث: 3571(.

�4- نفي�س �لنفائ�س في تحري م�صائل �لكنائ�س 

�لد�صائ�س،  م��ن  ذل��ك  ف��ي  للم�صركين  م��ا  وك�صف 

ال�شافعي  ال�شالحي  الدم�شقي  محمد  بن  لأحمد 

)اإي�����ش��اح  893ه(.  )ت:  �شكم  ب��اب��ن  ال��م��ع��روف 

2017/2، هدية  الظنون:  ك�شف   ،673/2 المكنون: 

العارفين: 134/1، معجم الموؤلفين: 292/1(.

نزهة  ورو���ص��ة  و�لمجيب  �ل�صائل  ر�صالة   -�5

، لمحمد الأن�شاري الأندل�شي )ق: 9ه(. 
)30(

�لأديب

بالرباط،  العامة  بالخزانة  ن�شخة خطية  منه  توجد 

تحت رقم )178(.

��- ك�صف �لد�صائ�س في �لكنائ�س، ل�شم�س الدين 

اأحمد بن �شليمان بن كمال با�شا )ت: 940ه(. منه 

ن�شخة خطية في مكتبة الحرم المكي ال�شريف. 

�لجليل من تخجيل من حرف  �لمنتخب   -��

من  فرغ  المالكي،  ال�شعودي  الف�شل  لأبي  �لإنجيل، 

الظنون:  )ك�شف  942ه،  �شنة  �شوال  في  اخت�شاره 

379/1، معجم الموؤلفين: 623/2(. منه مخطوطة 

 ،)1765( رقم  تحت  بتركيا،  الثالث  اأحمد  بمكتبة 

القرى،  اأم  بجامعة  ميكروفيلم  ن�شخة  عنها  وتوجد 

طبعة  الأول��ى:  مرتين  طبع   ،)15/68( رقم  تحت 

التمدن �شنة 1322ه ، الثانية: دار الحديث-القاهرة 

1418ه.

�8- �لدرر �لنفائ�س في �صاأن �لكنائ�س، لمحمد 

ببدر  ال�شهير  الرحمن  عبد  بن  عمر  بن  يحيى  ابن 

)اإي�شاح  1009ه(.  )ت:  المالكي  القرافي  الدين 

خطية،  ن�شخ  اأرب��ع  منه  توجد   .)470/1 المكنون: 

مجموع،  �شمن  بتون�س  الأحمدية  بمكتبة  الأول���ى: 

الح�شنية  بالخزانة  الثانية:   ،)14680( رقم  تحت 

بالخزانة  الثالثة:   ،)12249( رقم  تحت  بالرباط، 

العامة بالرباط �شمن مجموع، تحت رقم )1946(، 

رقم  تحت  بالرباط،  الوطنية  بالخزانة  الرابعة: 

.)2563(

لقا�شم بن محمد بن  �لن�صارى،  �لرد على   -�9

المن�شور  بالإمام  الملقب  اليمن  �شاحب  الر�شيد 

ال��ت��راث:  ال��ت��اري��خ  )معجم  1029ه(.  )ت:  ب��اهلل 

2387(. ن�شر في روما عام 1922م.

�لن�صر�نية،  �صبه  رد  في  �لربانية  �للو�مع   -�0

محمد  ال��دي��ن  �شم�س  ال�����ش��ي��د  ب��ن  ب��اق��ر  لمحمد 

ال���ش��ت��رب��ادي ث��م ال���ش��ب��ه��ان��ي ال�����ش��ه��ي��ر ب��دام��اد 

)ت:1041ه(. )هدية العارفين: 277/2(.

�1- م�صقل �ل�صفا في �إبطال مذهب �لن�صارى، 

محمد  ال��دي��ن  �شم�س  ال�����ش��ي��د  ب��ن  ب��اق��ر  لمحمد 

ال�شتربادي اأي�شًا. )هدية العارفين: 277/2(.

�لمحمدية  ب��الأدل��ة  �لكفرية  �لملة  قهر   -�2

الإخال�س  لأب��ي  �لجو�نية،  �لمحلة  دي��ر  لتخريب 

ح�شن بن عمار بن علي ال�شرنباللي الوفائي الحنفي 

الم�شري )ت: 1069ه(. )هدية العارفين: 293/1، 

معجم الموؤلفين: 575/1(. منه ن�شخة خطية بمكتبة 

الأزهر ال�شريف، تحت رقم )2052(.
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لأبي  �لجحود،  ذوي  لقهر  �لمحمود  �لأثر   -�3

ال�شرنباللي  علي  ب��ن  عمار  ب��ن  ح�شن  الإخ��ال���س 

هدية   ،24/1 المكنون:  )اإي�شاح  اأي�شًا.  الوفائي 

العارفين: 1293(. منه ن�شخة خطية بمكتبة الأزهر 

ال�شريف، تحت رقم )324698(.

�ل���دع���و�ت  �4- �لأج���وب���ة �ل��ج��ل��ي��ة ف���ي دح�����س 

�لن�صر�نية، لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�شي المهتدي 

)ق: 11ه(. مقدمة تحقيق )البحت ال�شريح(. تم 

ال�شقا،  حجازي  د.اأحمد  بتحقيق:  اخت�شاره  طبع 

مكتبة الإيمان بالمن�شورة في القاهرة 1412ه.

�5- �لبحث �ل�صريح في �أيما هو �لدين �ل�صحيح، 

لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�شي المهتدي اأي�شًا. )الذيل 

الإ�شالم:  اإلى  الدعوة   ،163/3 الظنون:  ك�شف  على 

477(. )الخزانة التيمورية: 413(. منه ن�شخة م�شورة 

بدار  م�شورة  ون�شخة  باألمانيا،  توبنجن  جامعة  في 

بتحقيق:  الم�شرية، تحت رقم )413(. طبع  الكتب 

د. �شعود بن عبد العزيز الخلف، الجامعة الإ�شالمية 

المدينة المنورة، 1423ه.

بطريق  من  ورد  ���ص��وؤ�ل  ج��و�ب  في  ر�صالة   -��

اإ�شماعيل  بن  الغنى  لعبد  �لتوحيد،  في  �لن�صارى 

1143ه(.  )ت:  الدم�شقي  النابل�شي  الغنى  عبد  بن 

)هدية العارفين: 594/1(.

��- فتح �لعين عن �لفرق بين �لت�صميتين �أعني 

اإ�شماعيل  بن  الغني  لعبد  و�لن�صارى،  �لم�صلمين 

اإي�شاح   ،593/1 العارفين:  اأي�شًا. )هدية  النابل�شي 

المكنون: 167/2(.

�8- ق��ب�����س �لأن������و�ر ف��ي �ل����رد ع��ل��ى �ل��ن�����ص��ارى 

الطرابل�شي  الحنفي  العمري  اهلل  لعبد  �ل��ك��ف��ار، 

معجم   ،220/2 المكنون:  )اإي�شاح  1152ه(.  )ت: 

الموؤلفين: 267/2(.  

�صعبان  بن  لمحمد  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -�9

)هدية  1201ه(.  )ت:  �لآم���دي  كامى  �أحمد  �ب��ن 

العارفين: 346/2(.

80- منحة �لقريب �لمجيب في �لرد على عباد 

�ل�صليب، لعبد العزيز بن حمد بن نا�شر بن معمر 

وزارة  بمكتبة  خطية  ن�شخة  منه  1244ه(.  )ت: 

الأوقاف الكويتية، تحت رقم )3/341(، طبع بدار 

ثقيف بالطائف 1400ه.

�ل���غ���ادري  �ل�����رد ع��ل��ى  ف���ي  ���ص��ي��ف �لأم������ة   -81

ذر  اأب��ى  بن  مهدي  محمد  بن  لأحمد  �ل��ن�����ص��ر�ن��ي، 

)هدية  1244ه(.  )ت:  ال�شيعي  الكا�شاني  النراقي 

العارفين: 185/1(.

على  �ل�����رد  ف���ي  �ل�����ص��ل��ط��ان��ي��ة  �ل��ح��دي��ق��ة   -82

علي  دل���دار  ال�شيد  ب��ن  ح�شين  لل�شيد  �ل��ن�����ص��ارى، 

بالهند.  مطبوع  1275ه(.  )ت:  الهندي  ال�شيعي 

)اإي�شاح المكنون: 398/1(.

83- ر�صالة في �لرد على �لن�صارى، لمولنا عبد 

العبا�شي  الغني  عبد  بن  الوهاب  عبد  بن  الحكيم 

)نزهة  1275ه(.  )ت:  الكجراطي  ال��م��ات��ري��دي 

الخواطر: 1004/7(.

ب��ن م��ه��دي بن  ل��ه��ادي  �ل���ح���ق،  ت��م��ح��ي�����س   -84

اللكنوي  ال�شيعي  ال��ن��ق��وي  الح�شيني  علي  دل���دار 

)ت:1275ه(. في رد ما بعث اإليه ق�شي�س الن�شارى 

من الر�شائل من بلدة )اأكبر اآباد(. )نزهة الخواطر: 

.)1136/7

�لرد  في  �لدين  �أمر  في  �لمو�زين  ميز�ن   -85

على �لن�صارى، لنجف على بن ح�شن على التبريزي 

في  بالق�شطنطينية،  1287ه  �شنة  تاأليفه  من  فرغ 

مجلد مطبوع. )اإي�شاح المكنون: 613/2(.  
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ع��ل��ى  �ل������رد  ف����ي  �ل��م�����ص��ت��ق��ي��م  �ل�������ص���ر�ط   -8�

�لن�صارى، لإبراهيم بن ال�شيد �شبغة اهلل بن محمد 

اأ�شعد بن عبيد اهلل بن �شبغة اهلل الحيدري ف�شيح 

)اإي�شاح  1299ه(.  ال�شافعي )ت:  البغدادي  الدين 

المكنون: 66/2، هدية العارفين: 43/1(.

�لن�صارى،  على  �ل��رد  في  �لعبا�صي  �أمالي   -8�

لمحمد بن عبد النبي بن عبد ال�شانع الني�شابوري 

المكنون:  )اإي�شاح  13ه(.  )ق.  الإخباري  ال�شيعي 

.)124/1

�لرد  �لظالم في  �لمر�م في ك�صف  �إي�صاح   -88

على �لن�صارى، لعبد اهلل بن الحاج د�شتان م�شطفى 

الأديب  الرومي  الق�شطنطيني  الأ�شل  المنا�شتري 

الحنفي )ت: 1303ه(. طبع في ا�شتانبول بالتركية. 

)اإي�شاح المكنون: 157/1(.

�ل����رد على  ف���ي  �ل�����ص��م�����ص��ام��ي��ة  �ل��ر���ص��ال��ة   -89

د�شتان  الحاج  بن  اهلل  لعبد  �لن�صر�نية،  �لطائفة 

 ،)124( رق��م  تحت  التيمورية،  الخزانة  اأي�����ش��ًا. 

الموؤلفين:  )معجم  1288ه.  ا�شتانبول  ف��ي  طبع 

.)241/2

�ل��ن�����ص��ارى،  ق���ول  رد  ف��ي  �ل��ه��دى  ب��ره��ان   -90

اأي�������ش���ًا. )ه��دي��ة  ل��ع��ب��د اهلل ب���ن ال���ح���اج د���ش��ت��ان 

العارفين:492/1، معجم الموؤلفين: 241/2(.

�ل��دي��ن عند  �أن  �إع���الم �لأح��ب��ار و�لأع����الم   -91

اآل  بن  اأحمد  �شراج  بن  الباري  لعبد  �لإ���ص��الم،  �هلل 

اأحمد الح�شيني النقوي ال�شه�شواني )ت: 1303ه(. 

)نزهة الخواطر: 1259/8(.

92- مماحكات �لتاأويل في مناق�صات �لإنجيل، 

جعفر  بن  من�شور  بن  يو�شف  بن  فار�س   
)31(

لأحمد

1304ه(. منه ن�شخة  ال�شدياق الأديب اللغوي )ت: 

خطية بمكتبة الأوقاف بالعراق، تحت رقم )5150(، 

الأوائ��ل  دار  عمايرة،  اأحمد  محمد  بتحقيق:  �شدر 

للن�شر 2003م. )اإي�شاح المكنون: 553/2(.

�إظهار �لحق، لمحمد رحمت اهلل بن خليل   -93

الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي )ت: 1308ه(. 

 ،1229/8 ال��خ��واط��ر:  )ن��زه��ة  طبعات،  ع��دة  طبع 

معجم الموؤلفين: 712/1(.

الإعجاز  ال�شكوك،  اإزال��ة  �لأوه����ام،  �إز�ل���ة   -94

التثليث،  اإب��ط��ال  في  الأح��ادي��ث  اأح�شن  العي�شوي، 

تقليب  الميزان،  اعوجاج  معدل  الالمعة،  البروق 

الكتب لرحمت  التحقيق. كل هذه  المطاعن، معيار 

بع�شه  المن�شرين،  على  ال���رد  ف��ي  ال��ه��ن��دي  اهلل 

)نزهة  بالأردية.  الآخر  والبع�س  بالفار�شية،  األفه 

الحق:  اإظهار  تحقيق  مقدمة   ،1229/8 الخواطر: 

.)18،20/1

95- �ل�صولة �لعلوية للذب عن �لملة �لمحمدية، 

لعلي محمد بن محمد بن دلدار علي ال�شيعي النقوي 

)نزهة  1312ه(.  )ت:  اللكنوي  ثم  الن�شيراآبادي 

الخواطر: 11313/8(.

�لم�صيح،  عبد  لفقه  لما  �لف�صيح  �لجو�ب   -9�

البغدادي  الآلو�شي  محمود  بن  نعمان  الدين  لخير 

�شزكين:  ل��ف��وؤاد  ال��ت��راث  )ت��اري��خ  1317ه(.  )ت: 

معجم   ،37/4 لبروكلمان:  الأدب  تاريخ  1ج4:57، 

الموؤلفين: 35/4، اإي�شاح المكنون: 372/1(.

�ل�����ص��ح��ي��ح،  ل��ل��دي��ن  �ل��ت��رج��ي��ح  خ��ال���ص��ة   -9�

لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي الدم�شقي 

301/6(.  طبع  للزركلي:  )ت:1317ه(. )الأعالم 

الهندي،  اهلل  لرحمة  الحق(  )اإظهار  كتاب  بهام�س 

مطبعة المحمودية في القاهرة عام 1317م.

�ل���دع���و�ت  ل��دح�����س  �لأج����وب����ة  ت��ل��خ��ي�����س   -98

�لن�صر�نية، لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي 
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للزركلي:  )الأع����الم  1317ه(.  )ت:  الدم�شقي 

بتحقيق:  طبع   .)26/1 المكنون:  اإي�شاح   ،301/6

د.اأحمد حجازي ال�شقا، مكتبة الإيمان بالمن�شورة 

في القاهرة 1412ه.

�ل�����رد ع��ل��ى م��ط��اع��ن  �ل��ي��ق��ي��ن ف���ي  �أدل������ة   -99

�لمب�صرين، لعبد الرحمن بن محمد عو�س الجزيري 

معجم   ،335/3 للزركلي:  )الإع��الم  )ت1319ه(. 

الموؤلفين: 118/2(.  

100- �لرد على هد�ية �لم�صلمين لعماد �لدين 

بن  الدين  نا�شر  مولنا  من�شور  لأب��ي  �لم�صيحي، 

محمد علي الحنفي الدهلوي )ت: 1320ه(. )نزهة 

الخواطر: 1387/8(.

101- �لتبيان في �لأجوبة لأ�صئلة �لن�صارى، لأبي 

من�شور مولنا نا�شر الدين بن محمد علي الحنفي 

الدهلوي اأي�شًا. )نزهة الخواطر: 1387/8(.

ع��ل��ى مفتاح  �ل���رد  ف��ي  �لأب�����ر�ر  م�����ص��ب��اح   -102

�لأ�صر�ر، لأبي من�شور مولنا نا�شر الدين بن محمد 

الخواطر:  )نزهة  اأي�شًا.  الدهلوي  الحنفي  علي 

.)1387/8

على  �ل����رد  ف���ي  �ل��م�����ص��ت��ر���ص��دي��ن  ه���د�ي���ة   -103

�لن�صارى، لمحمد تقي بن محمد ح�شين الكا�شاني 

المكنون:  )اإي�شاح  1321ه(.  )ت:  طهران  نزيل 

563/1، معجم الموؤلفين: 183/3(.

�أه���ل  �ل����رد ع��ل��ى  �ل�������ص���وؤ�ل �ل��ع��ج��ي��ب ف���ي   -104

�ل�صليب، نظم لل�شيخ اأحمد علي المليجي. طبع على 

الحجر بمطبعة التمدن بم�شر �شنة 1322ه.

�ل�صليب،  �أه��ل  لأفئدة  �لم�صيب  �ل�صهم   -105

نظم لل�شيخ ح�شن بن بكر فتيان. طبع على الحجر 

بمطبعة التمدن بم�شر �شنة 1322ه.

�لن�صارى،  �صبهات  على  �ل��رد  في  ر�صالة   -10�

لمحمد عبده )ت: 1323ه(. )النور الأبهر 118(.

 ،
)32(

�لن�صارى �أم��ر  في  ح��ار�  من  هد�ية   -10�

لمحمد الم�شطفى ال�شيخ ماء العينين )ت:1328ه(. 

الموؤلف  اأ�شلية بخط  الأولى  توجد منه مخطوطتان 

مربيه  ال�شيخ  بن  ح�شن  ال�شيخ  بن  ف�شالي  بخزانة 

بالرباط،  العامة  بالخزانة  محفوظة  الثانية  و  ربه، 

تحت رقم )1477د(.

�ل��ن�����ص��ارى، لطه  �ل���رد ع��ل��ى  ف��ي  ر���ص��ال��ة   -108

البغدادي  الأ�شل،  الكوراني  قا�شم  بن  اأحمد  ابن 

)معجم  1330ه(.  )ت:  الأ�شعري  ال�شافعي  الدار، 

الموؤلفين: 16/2، اإي�شاح المكنون: 724/2(.

لعبد  و�ل��خ��ال��ق،  �ل��م��خ��ل��وق  ب��ي��ن  �ل��ف��ارق   -109

الرحمن بن �شليم بن عبد الرحمن بن الباجه جي 

الحنفي المو�شلي )ت: 1330ه(. )اإي�شاح المكنون: 

153/2، معجم الموؤلفين: 82/2(.

�لن�صارى،  على  �لرد  في  �لخطاب  110- ف�صل 

ثم  البهيروي  ر�شول  الحافظ غالم  ابن  الدين  لنور 

القادياني الم�شهور بخليفة الم�شيح )ت: 1332ه(. 

)نزهة الخواطر: 1396/8(.

�إي��ل��ي��اء م��ط��ر�ن  �ل����رد ع��ل��ى  111- ر���ص��ال��ة ف���ي 

ن�صيبين، لأبي المعالي جمال الدين محمود �شكري 

ابن عبد اهلل الآلو�شي البغدادي )ت: 1342ه(. منه 

ن�شخة خطية بالمكتبة القادرية، تحت رقم )643(، 

رقم  تحت  ببغداد،  العامة  الأوقاف  بمكتبة  ون�شخة 

)24317(. )معجم الموؤلفين: 811/3(.

�ل��رد على  و�لأوه���ام في  �لو�صو��س  �إز�ل��ة   -112

�لن�صارى، لح�شن بن عبد العلي التبريزي التوتنجي 

)كان حيا 1346ه(. )معجم الموؤلفين: 616/1(.
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)ت�صحيح  �لإن��ج��ي��ل  ���ص��رح  ف��ي  �لإك��ل��ي��ل   -113

اأول��ه  م��ا  وتف�شير  �لم�صيح،  �ل��ر���ص��ول  ب��ه  ن��ط��ق  م��ا 

المبطلون من اأهل ال�شليب(، لأبي اأحمد عبدالحميد 

بعد،  يطبع  لم  1349ه(.  )ت:  الفراهي  الأن�شاري 

ال�شحيح  )ال��راأي  نف�شه  الموؤلف  كتاب  مقدمة  من 

في من هو الذبيح ال�شحيح(.

114- ���ص��ع��ادة �لأن�����ام ف��ي �ت��ب��اع دي���ن �لإ���ص��الم 

�ل��ن�����ص��ارى في  وت��و���ص��ي��ح �ل��ف��رق بينه وب��ي��ن دي���ن 

�لعقائد و�لأحكام، للقا�شي يو�شف بن اإ�شماعيل بن 

يو�شف النبهاني )ت: 1350ه(. طبع بالقاهرة �شنة 

1908م.

لجواد  �لن�صارى،  ود�ع��ي  �لإ���ص��الم  د�ع��ي   -115

ابن ح�شن البالغي النجفي الربعي )ت: 1352ه(. 

)معجم الموؤلفين: 509/1(.

�11- �لتوحيد و�لتثليث في �لرد على �لن�صارى، 

النجفي  البالغي  طالب  ح�شن  ب��ن  ج��واد  لمحمد 

)ت: 1352ه(. )الأعالم للزركلي: 142/2، معجم 

الموؤلفين: 201/3(.

�11- �لعقائد �لوثنية في �لديانة �لن�صر�نية، 

ير  نِّ التِّ �شليم  بن  ال��وه��اب  عبد  بن  طاهر  لمحمد 

البيروتي )ت: 1352ه(. )معجم الموؤلفين: 364/3، 

الأعالم للزركلي: 173/6(. طبع مرتين.

118- �لبرهان �لجليل على ما قيل في تحريف 

ال�شادات  بابن  المعروف  راغب،  لمحمد  �لإنجيل، 

الجامعة  بمكتبة  ن�شخة  منه  14ه(.  )ق.  الدم�شقي 

ببيروت لبنان، تحت رقم )684/2(.

119- �صبهات �لن�صارى وحجج �لإ�صالم، ل�شم�س 

1354ه(.  )ت:  ر�شا  علي  بن  ر�شيد  محمد  الدين 

)الأعالم للزركلي: 126/6(. 

بين  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل��م��ن��اظ��رة  ���ص��ال���ص��ل   -120

الغزي  الح�شني  العلمي  اهلل  لعبد  وق�صي�س،  �صيخ 

)ت:1355ه(. قام بتح�شير والإ�شراف على طباعته 

ابنه د. عبد الحليم العلمي 1970م.

م�شتاق  لمولنا  و�لإنجيل،  �ل��ت��ور�ة  ن�صخ   -121

الحنفي  على  نواز�س  بن  بخ�س  مخدوم  بن  اأحمد 

)ن��زه��ة  1360ه(.  )ت:  الأن��ب��ه��ت��وي  الأن�����ش��اري 

الخواطر: 1381/8(.

عي�صى  �أن  ع��ل��ى  �لإن��ج��ي��ل��ي��ة  �ل��ب��ر�ه��ي��ن   -122

لمحمد  �لربوبية،  وب��ريء من  �لعبودية  في  د�خ��ل 

1407ه(.  تقي الدين بن عبد القادر الهاللي )ت: 

الأع��الم:  اإتمام   ،218 عرفتهم:  ومفكرون  )علماء 

.)226

�حتجاجهم  ف��ي  �ل��م��ب�����ص��ري��ن  ف�صيحة   -123

بن  ال�شمد  عبد  بن  اهلل  لعبد  �لمبين،  ب��ال��ق��ر�آن 

)اإتمام  1409ه(.  )ت:  الح�شني  كنون  التهامي 

الأعالم: 169(.

�لمتن�صر،  ع��ل��ى  �ل���رد  ف��ي  �ليقين  ع��ل��م   -124

)اإي�شاح   .)... )ت:  الح�شيني  اأحمد  الدين  لعماد 

المكنون: 119/2(.

ثالثا: �لردود �لمفردة على �ليهود 

و�لن�سارى. 

1- ك��ت��اب ف��ي �ل���رد ع��ل��ى �ل��ي��ه��ود و�ل��ن�����ص��ارى، 

الر�شيد  هارون  بن  اهلل  عبد  الماأمون  العبا�س  لأبي 

العبا�شي  الخليفة  المن�شور  بن  المهدي محمد  ابن 

)ت:218ه(. )طبقات المعتزلة: 123(.

الهذيل محمد  لأبي  �لأدي��ان،  �أهل  �لرد على   -2

ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س )ت:226ه(. 

)الفهر�شت للنديم:204(.
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عثمان  لأب��ي  و�ليهود،  �لن�صارى  على  �ل��رد   -3

المعروف  المعتزلي  الليثي  الكناني  بحر  بن  عمرو 

بالجاحظ )ت: 255ه(. )مكتبة الأزهر، تحت رقم 

الحيوان:   :19 اأدب  التيمورية،  الخزانة   ،)6836(

 .)9/1

للتور�ة  و�لن�صارى  �ليهود  تبديل  �إظ��ه��ار   -4

و�لإن��ج��ي��ل وب��ي��ان ت��ن��اق�����س م��ا ب��ي��ن �أي��دي��ه��م من 

علي  محمد  لأب��ي  �ل��ت��اأوي��ل،  يحتمل  ل  م��م��ا  ذل���ك 

456ه(. )بغية  الظاهري )ت:  اأحمد بن حزم  ابن 

وفيات   ،309 المقتب�س:  جذوة   ،544/2 الملتم�س: 

مراآة   ،690/1 العارفين:  هدية   ،326/3 الأعيان: 

الجنان: 61/3، �شذرات الذهب: 241/5، الإحاطة: 

.)113/4

�لتور�ة  في  وق��ع  ما  بيان  في  �لغليل  �صفاء   -5

الملك  عبد  المعالي  لأبي  �لتبديل،  من  و�لإنجيل 

ابن عبد اهلل بن يو�شف بن محمد الجويني المعروف 

خطية  ن�شخة  منه  478ه(.  )ت:  الحرمين  باإمام 

باآيا�شوفيا، تحت رقم )2347(.  ن�شر في القاهرة 

1989م بتحقيق: د. اأحمد حجازي ال�شقا.

�لن�صارى  على  �ل���رد  ف��ي  �لمق�صود  غ��اي��ة   -�

المغربي  يحيى  ب��ن  ال�شمواأل  للمهتدي  و�ل��ي��ه��ود، 

)ت:570ه(. منه ن�شخة خطية بمكتبة رئي�س الكتاب 

�شنة  بالقاهرة  ن�شر   .)545( رقم  تحت  م�شطفى، 

2006م بتحقيق: د. اإمام حنفي �شيد عبد اهلل.

و�لن�صارى،  �ليهود  على  �ل��رد  في  ق�صيدة   -�

بن  الح�شن  بن  يو�شف  بن  �شعيد   
)33(

الف�شل لأب��ي 

6ه(. )خريدة الق�شر:  �شمرة الأواني الكاتب )ق: 

263/2، الوافي بالوفيات: 171/15(.

�لن�صارى،  و  �ليهود  على  �ل��رد  ف��ي  مقالة   -8

محمد  ب��ن  يو�شف  ب��ن  اللطيف  عبد  محمد  لأب���ي 

اأع��الم  )�شير  629ه(.  )ت:  البغدادي  المو�شلي 

 ،232/7 ال��ذه��ب:  ���ش��ذرات   ،323/22 ال��ن��ب��الء: 

الوافي   ،695 الأنباء:  عيون   ،1572 الأدب��اء:  معجم 

قا�شي  لبن  ال�شافعية  طبقات   ،74/19 بالوفيات: 

�شهبة: 99/2، فوات الوفيات: 386/2(.

ف�صائح  م���ن  �ل��م�����ص��ه��ود  �ل��و����ص��ح  �ل��ب��ي��ان   -9

الح�شين  بن  �شالح  البقاء  لأبي  و�ليهود،  �لن�صارى 

الجعفري الها�شمي )ت: 668ه(. )معجم الموؤلفين: 

البريطاني،  بالمتحف  خطية  ن�شخة  منه   .)830/1

تحت رقم )16616(.

�لفاجرة،  �لأ�صئلة  عن  �لفاخرة  �لأج��وب��ة   -10

العالء  اأب��ى  بن  الدين  �شهاب  اأحمد  العبا�س  لأب��ي 

684ه(.  )ت:  القرافي  الرحمن  عبد  بن  اإدري�����س 

الزكية:  النور  �شجرة   ،217/1 المذهب:  )الديباج 

العارفين:  هدية   ،11/1 الظنون:  ك�شف   ،188/1

الثالث  اأحمد  بمكتبة  خطية  ن�شخة  منه   .)99/1

بتركيا، تحت رقم )1772(.

�ل��ن�����ص��ارى  ع���ل���ى  و�ل������م������ردود  �ل���م���خ���رج   -11

و�ليهود، لأبي عبد اهلل محمد بن �شعيد البو�شيري 

وف��ي  1319ه،  ال��ق��اه��رة  ف��ي  ن�شر  )ت:696ه(. 

ال��ت��راث:  ال��ت��اري��خ  )معجم  1907م.  بطر�شبورج 

.)2752/4

12- �لرد على �ليهود و�لن�صارى، لأبي الح�شن 

714ه(.  )ت:  الباجي  محمد  بن  علي  الدين  عالء 

)معجم   .)794( رقم  تحت  بكوبريلي،  ن�شخة  منه 

 ،227/6 ال�شافعية:  طبقات   ،511/2 الموؤلفين: 

التراث:  التاريخ  معجم   ،511/2 الموؤلفين:  معجم 

.)2144

العبا�س  لأب��ي  و�لن�صارى،  �ليهود  م�صاألة   -13

اأح���م���د ب���ن ع��ب��د ال��ح��ل��ي��م ب���ن ت��ي��م��ي��ة ال��ح��ران��ي 
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خطية  ن�شخة  منها  توجد  728ه(.  الدم�شقي)ت: 

بمكتبة اأوقاف بغداد، تحت رقم )36511(. 

�ليهود  على  �أج��وب��ة  ف��ي  �لحيارى  ه��د�ي��ة   -14

الدين محم�د بن  و�لن�صارى، لأبي عبد اهلل �شم�س 

بكر الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية 

ك�شف   ،159/2 العارفين:  )ه��دي��ة  )ت:751ه(. 

الظنون: 2030/2، معجم الموؤلفين: 165/3(. منه 

رقم  تحت  الم�شرية،  الكتب  ب��دار  خطية  ن�شخة 

.)21369(

15- منهج �ل�صو�ب في قبح ��صتكتاب �أهل �لكتاب، 

لأبي الح�شن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 

)ت:762ه(.  المو�شلي  الدريهم  بابن  المعروف 

)الأعالم للزركلي: 6/5(. منه ن�شخة خطية بمكتبة 

اأحمد الثالث بتركيا، تحت رقم )1404(.

لأبي  �ل��ذم��ة،  �أه���ل  ��صتعمال  ف��ي  �لمذمة   -1�

اأمامة محمد بن علي بن النقا�س )ت: 763ه(. منه 

تحت  الم�شرية،  الكتب  بدار  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

اإبراهيم  د. عبد اهلل  بتحقيق:  رقم )1693(. طبع 

ابن علي الطريقي، دار الم�شلم 1415ه.

و�لن�صارى،  �ليهود  في  �لعمرية  �لعهود   -1�

العطار  بن  محمد  بن  اأحمد  العبا�س  اأب��و  جمعها 

الدني�شري )ت: 794ه(. )ك�شف الظنون: 1180/2، 

هدية العارفين: 116/1(. 

18- �لأق������و�ل �ل��ق��وي��م��ة ف���ي ح��ك��م �ل��ن��ق��ل من 

�لكتب �لقديمة، لأبي الح�شن برهان الدين اإبراهيم 

885ه(. )ك�شف  ابن عمر البقاعي الخرباوي )ت: 

الظنون:140/1(. ن�شرته مجلة معهد المخطوطات، 

المجلد ال�شاد�س والع�شرون، الجزء الثاني، بتحقيق: 

د.محمد مر�شي الخولي، 1980م.

19- ر�صالة في �لمناق�صات �لو�قعة في �لتور�ة 

لعبد  و�لت�صوف،  �لكالم  علم  قبل  من  و�لإنجيل 

منه  9ه(.  )ق:  الكرماني  الإ�شالم  جالل  الرحمن 

رقم  تحت  بتركيا،  �شوفيا  اآيا  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

.)2188(

20- �لأ���ص��ل �لأ���ص��ي��ل ف��ي ت��ح��ري��م �ل��ن��ظ��ر في 

الدين  �شم�س  اهلل  عبد  لأب��ي  و�لإن��ج��ي��ل،  �ل���ت���ور�ة 

مح�م����د بن عب��د الرحم��ن ال�شخ����اوي ال�ش��اف��ع���ي 

ك�شف   ،25/10 الذهب:  )���ش��ذرات  907ه(.  )ت: 

الظنون: 107/1، معجم الموؤلفين: 399/3(. 

و�لن�صارى،  �ليهود  ��صتعمال  ف��ي  ر�صالة   -21

التلم�شاني  ال��م��غ��ي��ل��ي  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  ب��ن  لمحمد 

هدية   ،845/1 ال��ظ��ن��ون:  )ك�شف  )ت:909ه(. 

الرحيم  عبد  بتحقيق:  ن�شرت   .)224/2 العارفين: 

ابن حادة - عمر بنميرة، دار اأبي رقراق، 2005م.

 ،
)34(

�ل��ك��اف��ري��ن �ل��ق��وم  على  �ل��دي��ن  نا�صر   -22

الأندل�شي  الحجري  قا�شم  بن  اأحمد  الدين  ل�شهاب 

م��رات.  ث��الث  طبع  1051ه(.  �شنة  بعد  )ت��وف��ي 

رقم  تحت  ال�شريف،  الأزه���ر  بمكتبة  ن�شخة  منه 

.)307014(

�أه����ل �ل��ك��ت��اب  23- ف�����ص��ل �ل��خ��ط��اب ف���ي ك��ف��ر 

و�لن�صاب، ل�شليمان بن عبد اهلل بن على بن الح�شن 

ابن اأحمد ابن يو�شف بن عمار البحراني ال�شراوي 

من علماء ال�شيعة )ت: 1121ه(. )هدية العارفين: 

405/1، اإي�شاح المكنون: 191/2(.

24- ر���ص��ال��ة ف��ي �لإن��ج��ي��ل و�ل���ت���ور�ة و�ل��ق��ر�آن، 

لإبراهيم متفرقة بن عبد اهلل المهتدي الإ�شتانبولي 

بمكتبة  خطية  ن�شخة  منه  1121ه(.  )ت:  العثماني 

قدم   .)1/3442( رقم  تحت  بتركيا،  اأفندي  اأ�شعد 

المطبعة  واأ�ش�س  وتعلم،  واأ�شلم  الإفرنج  بالد  من 

العثمانية في ا�شتانبول.
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�ليهود  ع��ل��ى  �ل���رد  ف��ي  �ل��م��وم��ن��ي��ن  �صيف   -25

و�لن�صارى، لعلي قلي بن محمد بن محمد اإ�شماعيل 

الدين  لنا�شر  الخا�س  الطبيب  الإ���ش��الم  جديد 

فهر�س   ،315 ر�شوي:  )فهر�س  12ه(.  )ق.  �شاه 

ن�شخة   .)294/10 مرع�شي:  نجفي  مخطوطات 

ر�شوي،   ،12 القرن  في  كتب   1675 اأعظم  م�شجد 

تحت رقم )673(.

 ....... �لكتاب،  �أهل  على  �لرد  في  �للباب   -2�

)اإي�شاح المكنون: 399/2(.

ر�بعا: �لكتب �لتي ت�سمنت �لرد على �ليهود 

و�لن�سارى.

1- كتاب �لمقالت، لأبي عي�شى محمد بن هارون 

296ه(. نقد فيه الطوائف  ابن محمد الوراق )ت: 

)الفهر�شت  والن�شرانية.  واليهودية  الفار�شية 

لبروكلمان:  العربي  الأدب  ت��اري��خ  ل��ل��ن��دي��م:216، 

.)30/4

بن  الح�شن  محمد  لأب��ي  و�ل��دي��ان��ات،  �لآر�ء   -2

اأبي  اأخ��ت  ابن  المتكلم،  ال�شيعي  النوبختي  مو�شى 

)الفهر�شت  300ه(.  بعد  )ت:  نوبخت  بن  �شهل 

للنديم: 225، �شير اأعالم النبالء: 327/15، الوافي 

 ،261/2 المكنون:  اإي�شاح   ،175/12 بالوفيات: 

معجم الموؤلفين: 595/1(.

3- �لمعونة في �لأ�صول، لأبي بكر بن اأحمد بن 

للنديم:  )الفهر�شت  326ه(.  )ت:  الإخ�شيد  علي 

اأع��الم  �شير   ،198/1 النبوة:  دلئ��ل  تثبيت   ،221

النبالء: 218/15، هداية الحيارى: 189(.

من�شور  لأب��ي  �ل�����ص��ف��ات،  و�إث��ب��ات  �لتوحيد   -4

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ال�شمرقندي 

الحنفي )ت: 333ه(. )الجواهر الم�شية: 360/3، 

 ،19/7 للزركلي:  الأعالم   ،86/2 ال�شعادة:  مفتاح 

هدية العارفين: 36/2(.

الح�شن  لأب��ي  �لإ����ص���الم،  بمناقب  �لإع����الم   -5

محمد بن يو�شف العامري الني�شابوري )ت:381ه(. 

خطية  ن�شخة  منه   .)148/7 للزركلي:  )الأع���الم 

رقم  تحت  م��ج��م��وع،  �شمن  با�شا  راغ���ب  بمكتبة 

)1463(، ن�شر في القاهرة �شنة 1967م.

�- تمهيد �لأو�ئل وتلخي�س �لدلئل، لأبي بكر 

ن�شخة  منه  )403ه(.  الباقالني  الطيب  بن  محمد 

)البداية   .)2201( رقم  تحت  �شوفيا،  اآيا  بمكتبة 

والنهاية: 548/15، �شير اأعالم النبالء: 269/20، 

تاريخ الأدب لبروكلمان: 51/4(.

القا�شي  الح�شن  لأبي  �لنبوة،  دلئل  تثبيت   -�

415ه(.  )ت:  الهمداني  اأح��م��د  ب��ن  الجبار  عبد 

 ،107/6 78/5، المقفى الكبير:  )�شذرات الذهب: 

هدية   ،82/1 ل�����ش��زك��ي��ن:  ال��ع��رب��ي  الأدب  ت��اري��خ 

 ،386/15 والنهاية:  البداية   ،499/1 العارفين: 

اإي�شاح المكنون: 478/1، معجم الموؤلفين: 46/2(. 

منه ن�شخة خطية في �شهيد علي بتركيا، تحت رقم 

.)1575(

، لأب��ي الح�شن 
)35(

�ل��خ��م�����ص��ة ���ص��رح �لأ���ص��ول   -8

اأي�شًا.  الهمداني  اأحمد  بن  الجبار  عبد  القا�شي 

عبد  بتحقيق:  ن�شر   .)46/2 الموؤلفين:  )معجم 

الكريم عثمان في القاهرة �شنة 1965م.

، لأبي 
)3�(

9- �لمغني في �أبو�ب �لتوحيد و�لعدل

الهمداني  اأحمد  بن  الجبار  عبد  القا�شي  الح�شن 

اأي�شًا. )تاريخ الأدب العربي ل�شزكين: 73/1، معجم 

الموؤلفين: 46/2(. منه ن�شخة خطية بمكتبة �شنعاء 

اليمن، تحت رقم )193(.

10- درك �لبغية في و�صف �لأديان و�لعباد�ت، 
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اأحمد  بن  اهلل  عبيد  بن  الأمير  الملك  عز  لمحمد 

اأع��الم  )�شير  420ه(.  )ت:  الجندي  الم�شبحي 

مراآة   ،102/5 الذهب:  �شذرات   ،362/17 النبالء: 

الأع��الم   ،9/4 بالوفيات:  الوافي   ،29/3 الجنان: 

معجم   ،752/1 الظنون:  ك�شف   ،259/6 للزركلي: 

الموؤلفين: 322/2(. 

�أعالم �لنبوة، لأبي الح�شن علي بن محمد   -11

ابن حبيب الماوردي الب�شري ال�شافعي )ت: 450ه(. 

ك�شف   ،267/5 ال�شبكي:  لبن  ال�شافعية  )طبقات 

منه   .)499/2 الموؤلفين:  معجم   ،161/1 الظنون: 

رقم  بتركيا، تحت  �شهيد علي  بمكتبة  ن�شخة خطية 

)1570(، طبع في القاهرة 1319ه / 1901م.

لأبي  �لخالية،  �لقرون  عن  �لباقية  �لآث��ار   -12

الخوارزمي  البيروني  اأحمد  بن  محمد  الريحان 

)ت:453ه(. منه ن�شخة خطية بمكتبة اأحمد ثالث، 

تحت رقم )3043(، وفي طهران مجل�س، تحت رقم 

.)2132(

�أبي  و�لنحل،  و�لأه��و�ء  �لملل  في  �لف�صل   -13

محمد علي بن اأحمد بن حزم الظاهري )ت:456ه(. 

 ،309 المقتب�س:  ج��ذوة   ،543/2 الملتم�س:  )بغية 

 ،195/18 النبالء:  اأعالم  �شير   ،170/1 الذخيرة: 

وفيات الأعيان: 326/3، البداية والنهاية: 176/1، 

 ،61/3 الجنان:  م��راآة   ،690/1 العارفين:  هدية 

الإحاطة: 113/4(.

، لأبي المعالي 
)3�(

14- �ل�صامل في �أ�صول �لدين

محمد  ب��ن  يو�شف  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  الملك  عبد 

478ه(.  )ت:  الحرمين  باإمام  المعروف  الجويني 

تحت  الم�شرية،  الكتب  ب��دار  م�شورة  ن�شخة  منه 

الن�شار،  �شامي  علي  بتحقيق:  ن�شر   ،)1290( رقم 

اأع��الم  )�شير  1969م.  بالإ�شكندرية  ال��م��ع��ارف 

الكبرى:  ال�شافعية  طبقات   ،475/18 ال��ن��ب��الء: 

الجنان:  مراآة   ،97/16 والنهاية:  البداية   ،171/5

97/3، رو�شات الجنات: 159/5، �شذرات الذهب: 

339/5، مفتاح ال�شعادة: 103/2، معجم الموؤلفين: 

.)318/2

الكريم  عبد  بن  لمحمد  و�ل��ن��ح��ل،  �لملل   -15

ن�شخة  منه  548ه(.  )ت:  ال�شهر�شتاني  اأحمد  ابن 

رقم  تحت  ال�شريف،  المكي  الحرم  بمكتبة  خطية 

)1451.(.  )�شير اأعالم النبالء: 253/20، وفيات 

الأعيان: 273/4(.

اهلل  عبد  لأبي  �ْلَب�َصِر،  بَخْيِر  �ْلِب�َصِر  َخْيُر   -1�

567ه(.  )ت:  ال�شقلي  ظفر  بن  محمد  بن  محمد 

الأعيان:  )وفيات  1280ه.  �شنة  الحجر  على  طبع 

125/1، معجم الأدباء:  الوافي بالوفيات:   ،396/4

هدية   ،522/20 النبالء:  اأع��الم  �شير   ،2644/6

العارفين: 96/2، الأعالم للزركلي: 231/6(.

�أ����ص���ول علم  ف���ي  �لإ����ص���الم  �إل����ى  �ل���د�ع���ي   -1�

محمد  ب��ن  الرحمن  عبد  ال��ب��رك��ات  لأب���ي  �ل���ك���الم، 

 .)728/1 الظنون:  )ك�شف  )ت:577ه(.  الأنباري 

الب�شائر  دار  باغجوان،  ح�شن  �شيد  بتحقيق:  �شدر 

الإ�شالمية، بيروت 1988م.  

و�لم�صركين،  �لم�صلمين  ف��رق  �ع��ت��ق��اد�ت   -18

لأبي المعالي محمد بن عمر بن الح�شين فخر الدين 

الرازي الطبر�شتاني )ت: 606ه(. منه ن�شخة خطية 

بمكتبة مراد بخاري بتركيا، تحت رقم )2/171(. 

ورغم  بعد جهد جهيد،  به  تو�شلنا  ما  اآخر  هذا 

عدم توفر جميع الم�شادر فاإننا حاولنا ما ا�شتطعنا 

لعلهم  لآخرين  الفر�شة  ونترك  �شبيال،  ذلك  اإل��ى 

مت�شل  البحث  فداأب  عليه  نقف  لم  ما  اإلى  ي�شلوا 

بف�شل اهلل، والحمد هلل رب العالمين. 
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)1( مفقود.

)2( فقود.

)3( مفقود. 

)4( مفقود.

)5( مفقود. 

)6( مفقود. 

)7( مفقودة. 

)8( مفقود.

)9( مفقود.

)10( مناق�شة اأ�شول الديانات في المغرب الو�شيط والحديث، 

عدد  المغرب،   - العلمي  البحث  مجلة  المنوني،  لمحمد 

)13(، �شنة )1388ه - 1968م(، �س 23 - 32.

)11( مفقود.

)12( مفقود.

)13( مفقود.

)14( مفقود.

)15( مفقود.

)16( مفقود.

)17( مفقود.

اليعقوبي  ع��دي  بن  يحيى  رد  خ��الل  من  ا�شمه  حفظ   )18(

الن�شراني على ر�شالة الكندي.

)19( مفقود. 

)20( مفقود.

)21( مفقود.

)22( مفقود.

)23( مفقود.

)24( مفقودة.

)25( مفقود.

)26( مفقود. 

)27( مفقود.

)28( مفقود.

)29( ن�شره د. محمد �شامة بعنوان )بين الإ�شالم والم�شيحية(، 

طبعة مكتبة وهبة.

الأخير  الباب  خ�ش�س  بابا،   35 من  المخطوط  يتكون   )30(

عن �شتة مجال�س عقدها لمحاورة الم�شيحيين الق�شتاليين 

باإ�شبانيا.

فيها  فاعتنق  تون�س  اإل��ى  �شافر  م�شيحيين،  اأبوين  من   )31(

للزركلي  الإع����الم  ف��ار���س(،  )اأح��م��د  وت�شمى  الإ���ش��الم 

.193/1

موؤ�ش�شة  من�شورات  رب��ه،  مربيه  العينين  ماء  اأ.  ن�شره   )32(

ال�شيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي.

العبارة  ح�شن  جلياًل  كاتبًا  وك��ان  فاأ�شلم،  ا  يهوديًّ كان   )33(

بليغا. )الوافي بالوفيات: 171/15(.

بعنوان  اآخ��ر  كتابًا  له  اأن  المن�شور  الوهاب  عبد  ذكر   )34(

)الرد على اليهود والن�شارى من كتبهم(. اأحمد بن قا�شم 

ويدافع  بالعربية  يوؤلف  موري�شكي  اآخ��ر  الحجري  الفقاي 

جهرة عن الإ�شالم، لعبد الوهاب المن�شور موؤرخ المملكة، 

المطبعة الملكية - الرباط.

الرد على  القا�شي  فيه  ثماني �شفحات عر�س  فيه نحو   )35(

الن�شارى.

)36( في الجزء الخام�س منه يرد على الن�شارى في اأكثر من 

�شبعين �شفحة. 

و�شلب  الألوهية،  فهم  في  الن�شارى  اآراء  فيه  عر�س   )37(

كثيرة  ن�شو�س  على  معتمدًا  ذلك  في  وناق�شهم  الم�شيح، 

من الإنجيل. 

�لحو��صي :

1- اأبجد العلوم، ل�شديق ح�شن القنوجي، دار الكتب العلمية.

2- اإتحاف اأعالم النا�س بجمال اأخبار حا�شرة مكنا�س، لمولي 

عبد الرحمن ابن زيدان، مطابع )اإديال( الدار البي�شاء.

3- اإتمام الأعالم )ذيل لكتاب الأعالم لخير الدين الزركلي(،  

لنزار اأباظة و محمد ريا�س المالح، دار �شادر - بيروت.

4- الإحاطة في اأخبار غرناطة، لذي الوزارتين ل�شان الدين بن 

الخطيب، تحقيق: محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي 

بالقاهرة.

القيم  بن  اهلل  عبد  اأبي  الدين  ل�شم�س  الذمة،  اأهل  اأحكام   -5

بن  �شاكر  و  البكري  اأحمد  بن  يو�شف  تحقيق:  الجوزية، 

توفيق العاروري، رمادي للن�شر.

يوؤلف  موري�شكي  اآخ��ر  الحجري  الفقاي  قا�شم  بن  اأحمد   -6

جريدة �لم�صادر  و�لمر�جع
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بالعربية ويدافع جهرة عن الإ�شالم، لعبد الوهاب المن�شور 

موؤرخ المملكة، المطبعة الملكية - الرباط.

اأبي  الدين  جمال  للوزير  الحكماء،  باأخبار  العلماء  اإخبار   -7

الخديوية  الكتب  دار  القفطي،  يو�شف  بن  علي  الح�شن 

بم�شر.

8- اأدب الجدل والدفاع في العربية بين الم�شلمين والم�شيحيين 

واليهود، لموريت�س �شتين�شنيدر، ترجمة: �شالح عبد العزيز 

ح�شن،  خليفة  محمد  وتقديم:  مراجعة  اإدري�س،  محجوب 

المجل�س الأعلى للثقافة.

9- اأزهار الريا�س في اأخبار عيا�س، ل�شهاب الدين اأحمد بن 

لإحياء  الم�شترك  ال�شندوق  التلم�شاني،  المقري  محمد 

التراث الإ�شالمي.

العبا�س  لأبي  الأق�شى،  المغرب  دول  لأخبار  ال�شتق�شا   -10

�شهاب الدين اأحمد بن خالد النا�شري ال�شالوي، اإعتناء: 

محمد عثمان، دار الكتب العلمية.

بن  اللطيف  عبد  الظنون،  لك�شف  المتممة  الكتب  اأ�شماء   -11

محمد ريا�شي زارة، تحقيق وتو�شيح: د. محمد التونجي، 

مكتبة الخانجي بم�شر.

12- اإظهار الحق، رحمت اهلل الهندي، تحقيق: محمد ملكاوي 

، دار الحديث.

13- اإعتاب الكتاب، لأبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن اأبي 

�شالح  د.  تحقيق:  الأب��ار،  بابن  المعروف  الق�شاعي  بكر 

الأ�شتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق.

والأوه���ام  الف�شاد  من  الن�شارى  دي��ن  في  بما  الإع���الم   -14

القرطبي،  عمر  بن  اأحمد  الإ�شالم،  دين  محا�شن  واإظهار 

تحقيق: د. اأحمد حجازي ال�شقا، دار التراث العربي.

الم�شمى   - الأع��الم  من  الهند  تاريخ  في  بمن  الإع��الم   -15

بنزهة الخواطر وبهجة الم�شامع والنواظر، لعبد الحي بن 

فخر الدين الح�شني، دار ابن حزم.

بن  بكر  لأب��ي  و  ع�شكر  بن  اهلل  عبد  لأب��ي  مالقة،  اأع��الم   -16

خمي�س، دار الغرب الإ�شالمي.

ملوك  من  الح��ت��الم  قبل  بويع  من  في  الأع���الم  اأع��م��ال   -17

ليفي  تحقيق:  الخطيب،  اب��ن  ال��دي��ن  لل�شان  الإ���ش��الم، 

بروفن�شال، دار المك�شوف. 

خليل  بن  الدين  ل�شالح  الن�شر،  واأع��وان  الع�شر  اأعيان   -18

ابن اأيبك ال�شفدي، تحقيق: د. علي اأبو زيد واآخرون، دار 

الفكر المعا�شر بيروت - لبنان.

مو�شى  بن  اإبراهيم  اإ�شحاق  لأبي  الإن�شادات،  و  الإفادات   -19

اأب��و  محمد  د.  وتحقيق:  درا���ش��ة  الأن��دل�����ش��ي،  ال�شاطبي 

الأجفان، موؤ�ش�شة الر�شالة.

دار  الزحيلي،  الحرمين، د. محمد  اإمام  الجويني  الإمام   -20

القلم - دم�شق.

الن�شرانية،  �شبه  ك�شف  ف��ي  الإ�شالمية  النت�شارات   -21

الحنبلي،  ال�شر�شري  الطوفي  القوي  عبد  بن  ل�شليمان 

تحقيق: د. �شالم بن محمد القرني، مكتبة العبيكان.

22- اإي�شاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون، لإ�شماعيل 

با�شا البغدادي، دار اإحياء التراث العربي.

23- بحوث في مقارنة الأديان، الدين - ن�شاأته - الحاجة اإليه، 

د. اأحمد عبد الرحيم ال�شايح، دار الثقافة - الدوحة. 

تحقيق:  كثير،  اب��ن  اإ�شماعيل  لعماد  والنهاية،  البداية   -24

للطباعة  هجر  التركي،  المح�شن  عبد  بن  اهلل  عبد  د. 

والن�شر.

للقا�شي  ال�شابع،  القرن  بعد  من  بمحا�شن  الطالع  البدر   -25

محمد بن علي ال�شوكاني، دار الكتب العلمية.

الف�شل  لأب��ي  الأدي���ان،  اأه��ل  عقائد  معرفة  في  البرهان   -26

ب�شام  د.  تحقيق:  الحنبلي،  ال�شك�شكي  من�شور  بن  عبا�س 

علي �شالمة العمو�س، مكتبة المنار الأردن - الزرقاء.

28- تاج التراجم في طبقات الحنفية، لأبي العدل زين الدين 

قا�شم ابن قطلوبغا، مكتبة العاني - بغداد.

العربية  اإلى  نقله  بروكلمان،  لكارل  العربي،  الأدب  تاريخ   -29

د.عبد الحليم النجار، دار المعارف.

30- تاريخ الإ�شالم ووفيات الم�شاهير والأعالم، ل�شم�س الدين 

محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد 

الرحمن تدمري، دار الكتاب العربي.

31- تاريخ التراث العربي، د. فوؤاد �شزكين، نقله اإلى العربية 

محمود فهمي حجازي، جامعة الإمام �شعود. 

32- تاريخ الدولتين الموحدية والحف�شية، لمحمد بن اإبراهيم 

الزرك�شي، تحقيق: محمد ما�شور، المكتبة العتيقة. 

33- تاريخ مدينة دم�شق، لأبي القا�شم علي بن الح�شن بن هبة 

�شعيد  اأبي  الدين  محب  وتحقيق:  درا�شة  ع�شاكر،  بن  اهلل 

عمر العمري، دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع. 

ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  لأبي  ال�شالم،  مدينة  تاريخ   -34
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دار  معروف،  عواد  ب�شار  د.  تحقيق:  البغدادي،  الخطيب 

الغرب الإ�شالمي.

الهمداني،  الجبار  لعبد  للقا�شي  النبوة،  دلئ��ل  تثبيت   -35

تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، دار العربية، بيروت.

�شالح  البقاء  لأب��ي  الإنجيل،  التوراة  حرف  من  تخجيل   -36

ابن الح�شين الجعفري الها�شمي، تحقيق: د. محمود عبد 

الرحمن قدح، مكتبة العبيكان.

37- تراجم الموؤلفين التون�شيين، لمحمد محفوظ، دار الغرب 

الإ�شالمي.

عيا�س  للقا�شي  الم�شالك،  وتقريب  ال��م��دارك  ترتيب   -38

مطبعة  ال�شحراوي،  ال��ق��ادر  عبد  تحقيق:  اليح�شبي، 

ف�شالة.

�شبع  )خ��الل  تيمية  اب��ن  الإ���ش��الم  �شيخ  ل�شيرة  الجامع   -39

قرون(، جمعه وو�شع فهار�شه: محمد عزيز �شم�س و علي 

ابن محمد العمران، دار عالم الفوائد.

بالأندل�س  الكتاب  واأه��ل  الم�شلمين  بين  الديني  الجدل   -40

عبد  الحليم  عبد  خالد  د.  ال��خ��زرج��ي(،   - ح��زم  )اب��ن 

الرحيم ال�شيوطي، دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع.

اهلل  عبد  لأب��ي  الأندل�س،  ولة  ذكر  في  المقتب�س  ج��ذوة   -41

للتاأليف  الم�شرية  الدار  الحميدي،  ن�شر  اأبي  بن  محمد 

والترجمة. 

خالل  الن�شارى  على  ال��رد  في  الم�شلمين  علماء  جهود   -42

طراد  محمد  بن  لبدر  الأول���ى،  الهجرية  ال�شتة  ال��ق��رون 

المعيقل، وزارة التعليم العالي للمملكة العربية ال�شعودية.

43- الجواب ال�شحيح لمن بدل دين الم�شيح، لأحمد بن عبد 

د. عبد  و  نا�شر  د. علي ح�شن  تحقيق:  تيمية،  بن  الحليم 

العزيز اإبراهيم الع�شكر، دار العا�شمة - الريا�س. 

الوفاء  لأب��ي  الحنفية،  طبقات  ف��ي  الم�شية  ال��ج��واه��ر   -44

الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  د.  تحقيق:  الحنفي،  القر�شي 

هجر للطباعة والن�شر. 

الحق  لعبد  ال��ي��ه��ود،  على  ال���رد  ف��ي  ال��م��م��دود  الح�شام   -45

الإ�شالمي المغربي، تحقيق وتعليق: د. عمر وفيق الداعوق، 

دار الب�شائر الإ�شالمية. 

عبد  لل�شيخ  ع�شر،  الثالث  القرن  تاريخ  في  الب�شر  حلية   -46

الرزاق البيطار، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار �شادر 

- بيروت.

47- حوادث الدهور في مدى الأيام وال�شهور، لبن تغري بردي، 

تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب.

تحقيق  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  لأبي  الحيوان،   -48

ومطبعة  �شركة  ه����ارون،  محمد  ال�����ش��الم  عبد  و���ش��رح: 

م�شطفى البابي الحلبي واأولده بم�شر.

محمد  بن  ال��ق��ادر  لعبد  ال��م��دار���س،  تاريخ  في  ال��دار���س   -49

دار  الدين،  �شم�س  اإبراهيم  اإع��داد:  الدم�شقي،  النعيمي 

الكتب العلمية.

الهلينية(،  الم�شيحية  والنحل )اأ�شول  الملل  50- درا�شات في 

حررها وترجم بع�شها: د. محمد عبد اهلل ال�شرقاوي، كلية 

دار العلوم - جامعة القاهرة.

الف�شل  لأب��ي  الثامنة،  المائة  اأعيان  في  الكامنة  ال��درر   -51

اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالني، تحقيق: د. محمد عبد 

المعيد خان، مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية.

52- الدليل اإلى مراجع المو�شوعات الإ�شالمية، لمحمد �شالح 

المنجد، دار الوطن.

اأعيان علماء المذهب، لبن  الديباج المذهب في معرفة   -53

النور،  اأبو  الأحمدي  محمد  د.  تحقيق:  المالكي،  فرحون 

مكتبة دار التراث.

اأبي عبد اهلل محمد بن  54- ديوان البو�شيري، ل�شرف الدين 

الكتب  دار  ب�شج،  ح�شن  اأحمد  اأ.  و�شرح:  تقديم  �شعيد، 

العلمية.

55- الذخيرة في محا�شن اأهل الجزيرة، لأبي الح�شن علي بن 

الثقافة  دار  اإح�شان عبا�س،  د.  تحقيق:  ال�شنتريني،  ب�شام 

بيروت - لبنان.

اأحمد بن  الدين  الف�شل �شهاب  الكامنة، لأبي  الدرر  56- ذيل 

المنظمة  دروي�س،  عدنان  د.  تحقيق:  الع�شقالني،  حجر 

العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة.

بن  الرحمن  عبد  الحافظ  الحنابلة،  طبقات  على  الذيل   -57

بن  الرحمن  عبد  د.  وتعليق:  تحقيق  رج��ب،  ب��ن  اأح��م��د 

�شليمان العثيمين، مكتبة العبيكان.

عبد  لأب��ي  وال�شلة،  المو�شول  لكتابي  والتكملة  الذيل   -58

اهلل محمد بن عبد الملك الأن�شاري المراك�شي، تحقيق: 

د.اإح�شان عبا�س، دار الثقافة. 

عبد  لأب��ي  وال�شلة،  المو�شول  لكتابي  والتكملة  الذيل   -59
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اهلل محمد بن عبد الملك الأن�شاري المراك�شي، تحقيق: 

محمد بن �شريفة.

60- رحلة الكتاب العربي اإلى ديار الغرب فكرا ومادة، لمحمد 

ماهر حمادة، موؤ�ش�شة الر�شالة.

61- الرد الجميل لألوهية عي�شى ب�شريح الإنجيل، لأبي حامد 

الجيل  دار  ال�شرقاوي،  اهلل  عبد  محمد  تحقيق:  الغزالي، 

- بيروت.

62- ال�شر الم�شون فيما اأكرم به المخل�شون، لطاهر ال�شدفي، 

تحقيق: حليمة، دار الغرب الإ�شالمي.

بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  ل�شم�س  النبالء،  اأعالم  �شير   -63

نعيم  محمد  و  الأرن��اأووط  �شعيب  تحقيق:  الذهبي،  عثمان 

العرق�شو�شي، موؤ�ش�شة الر�شالة.

بن  لمحمد  المالكية،  طبقات  في  الزكية  النور  �شجرة   -64

محمد مخلوف، المطبعة ال�شلفية.

65- �شذرات الذهب في اأخبار من ذهب، لعبد الحي العكبري 

ومحمود  الأرن�������اوؤوط  ال��ق��ادر  ع��ب��د  تحقيق:  ال��ح��ن��ب��ل��ي، 

الأرناوؤوط، دار ابن كثير.

لطا�س  العثمانية،  الدولة  علماء  في  النعمانية  ال�شقائق   -66

كبرى زاده، دار الكتاب العربي بيروت - لبنان.

الدين محمد  ل�شم�س  التا�شع،  القرن  الالمع لأهل  ال�شوء   -67

ابن عبد الرحمن ال�شخاوي، دار الجيل - بيروت.

68- طبقات ال�شافعية، لبن قا�شي �شهبة، تحقيق: د. الحافظ 

عبد العليم خان، دائرة المعارف العثمانية.

الدين،  جمال  الأ�شنوي  الرحيم  لعبد  ال�شافعية،  طبقات   -69

تحقيق: كمال يو�شف الحوت، دار الكتب العلمية.

عبد  ن�شر  اأب��ي  الدين  لتاج  الكبرى،  ال�شافعية  طبقات   -70

عبد  و  الطناحي  تحقيق: محمود محمد  ال�شبكي،  الوهاب 

الفتاح محمد الحلو، دار اإحياء الكتب العربية.

عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  لأب��ي  الحديث،  علماء  طبقات   -71

البو�شي  اأك���رم  تحقيق:  ال�شالحي،  الدم�شقي  ال��ه��ادي 

واإبراهيم الزيبق، موؤ�ش�شة الر�شالة. 

72- طبقات الفقهاء، لأبي اإ�شحاق ال�شيرازي ال�شافعي، تحقيق: 

اإح�شان عبا�س، دار الرائد العربي بيروت - لبنان.

73- طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرت�شى، تحقيق: 

�شو�شنه ديفلد فلزر، بيروت - لبنان.

74- العبر في خبر من غبر،  ل�شم�س الدين محمد بن اأحمد بن 

عثمان الذهبي، تحقيق، محمد ال�شعيد بن ب�شيوني زغلول، 

دار الكتب العلمية.

بن  الرحمن  لعبد  والأخبار،  التراجم  في  الآث��ار  عجائب   -75

ح�شن الجبرتي، تحقيق: د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 

الرحيم، مطبعة دار الكتب الم�شرية بالقاهرة.

76- علماء ومفكرون عرفتهم، لمحمد المجذوب، دار ال�شواف 

للن�شر والتوزيع.

كتابة  وف��ن  والم�شيخات  ال�شيوخ  ومعاجم  الأث��ب��ات  علم   -77

التراجم، د. لموفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، جامعة اأم 

القرى مكة المكرمة.  

اإبراهيم  د.  الإ�شالم،  مفكري  عند  الأدي��ان  مقارنة  علم   -78

تركي، دار الوفاء للطباعة والن�شر.

اأ�شيبعة،  اأب��ي  لب��ن  الأط��ب��اء،  طبقات  في  الأن��ب��اء  عيون   -79

تحقيق: د. نزار ر�شا، دار مكتبة الحياة.

ماهر  تحقيق:  عيا�س،  القا�شي  �شيوخ  فهر�شت  الغنية   -80

زهير جرار، دار الغرب الإ�شالمي.

عطية  ب��ن  الحق  عبد  محمد  لأب��ي  عطية،  اب��ن  فهر�س   -81

اأبو الأجفان و محمد  المحاربي الأندل�شي، تحقيق: محمد 

الزاهي، دار الغرب الإ�شالمي.

زيدان،  ليو�شف  بطنطا،  الكتب  دار  مخطوطات  فهر�س   -82

معهد المخطوطات العربية - القاهرة.

بمكتبة  الموجودة  الميكروفيلمية  الم�شورات  فهر�س   -83

ال��ت��راث  واإح��ي��اء  العلمي  البحث  بمركز  الميكروفيلم 

الإ�شالمي، جامعة اأم القرى.

84- فهر�شة ابن خير، لمحمد بن خير الأموي، تحقيق: محمد 

فوؤاد من�شور، دار الكتب العلمية.

طبعة  تجدد،  ر�شا  تحقيق:  النديم،  لب��ن  الفهر�شت،   -85

طهران.

86- فهر�شت اللبلي، لأحمد بن يو�شف الفهري، تحقيق: يا�شين 

الغرب  دار  زي��ن��ة،  اأب���و  رب��ه  عبد  ع���واد  و  عيا�س  يو�شف 

الإ�شالمي.

المكي  الحرم  مكتبة  لمخطوطات  المخت�شر  الفهر�س   -87

مطيع  اأحمد  �شيد  بن  محمد  ومراجعة:  اإع��داد  ال�شريف، 

مكتبة  عيد،  الرحمن  عبد  بن  جميل  بن  عادل  و  الرحمن 

الملك فهد الوطنية.

الكتبي،  �شاكر  بن  لمحمد  عليها،  والذيل  الوفيات  فوات   -88
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تحقيق: د. اإح�شان عبا�س، دار �شادر - بيروت.

الكرم  اأب��ي  بن  علي  الح�شن  لأب��ي  التاريخ،  في  الكامل   -89

القا�شي،  اهلل  عبد  الفداء  اأبي  تحقيق:  الأثير،  بن  محمد 

دار الكتب العلمية.

دار  �شلمان،  اآل  ح�شن  لم�شهور  العلماء،  منها  حذر  كتب   -90

الطعيمي للن�شر والتوزيع.

لم�شطفى  والفنون،  الكتب  اأ�شامي  عن  الظنون  ك�شف   -91

التراث  اإحياء  دار  خليفة،  بحاجي  ال�شهير  اهلل  عبد  ابن 

العربي.

عبد  بن  الدين  لجالل  الأن�شاب،  تحرير  في  الألباب  لب   -92

العزيز  عبد  اأحمد  محمد  تحقيق:  ال�شيوطي،  الرحمن 

واأ�شرف اأحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية.  

الع�شقالني،  حجر  بن  علي  بن  لأحمد  الميزان،  ل�شان   -93

اأبوغدة، مكتب المطبوعات  الفتاح  اعتنى به العالمة عبد 

الإ�شالمية.

عمرو  عثمان  لأب��ي  الن�شارى،  على  ال��رد  في  المختار   -94

اهلل  عبد  محمد  د.  ودرا�شة:  تحقيق  الجاحظ،  بحر  ابن 

ال�شرقاوي، دار الجيل - بيروت 

95- مراآة الجنان وعبرة اليقظان، لالإمام اأبي محمد عبد اهلل 

ابن اأ�شعد اليافعي اليمني، و�شع حوا�شيه خليل المن�شور، 

دار الكتب العلمية.

96- مع الجاحظ في ر�شالة )الرد على الن�شارى(، د. اإبراهيم 

عو�س، مكتبة زهراء ال�شرق.

97- معجم الأدباء، ياقوت الحموي الرومي، تحقيق: د. اإح�شان 

عبا�س، دار الغرب الإ�شالمي.

العام،  مكتبات  في  الإ�شالمي  ال��ت��راث  التاريخ  معجم   -98

بلوط،  قره  اأحمد طوران  و  بلوط  قره  الر�شا  علي  اإع��داد: 

دار العقبى/قي�شري - تركيا.

ال�شريف،  99- معجم موؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي 

لعبد اهلل بن عبد الرحمن المعلمي، مطبوعات الملك فهد 

الوطنية.  

الهندية  القارة  �شبه  في  العربية  المطبوعات  معجم   -100

1980م،  عام  اإليها حتى  المطبعة  منذ دخول  الباك�شتانية 

لأحمد خان، الريا�س.

101- المغرب في حلى المغرب، لبن �شعيد المغربي، تحقيق: 

د. �شوقي �شيف، دار المعارف - القاهرة.

102- المغني في اأبواب التوحيد والعدل، للقا�شي اأبي الح�شن 

عبد الجبار الهمداني، تحقيق: محمود محمد الخ�شيري، 

الدار الم�شرية للتاأليف والترجمة.

مو�شوعات  ف��ي  ال�شيادة  وم�شباح  ال�شعادة  مفتاح   -103

العلوم، لأحمد بن م�شطفى بطا�س كبرى زاده، دار الكتب 

العلمية.

الإ���ش��الم  بين  الدفاعية  الكتابات  ن�شاأة  ف��ي  مقدمة   -104

والن�شرانية، لح�شني يو�شف الأطير، مكتبة الزهراء.

105- المقفى الكبير، لتقي الدين المقريزي، تحقيق، محمد 

اليعالوي، دار الغرب الإ�شالمي.

الدين  ل�شم�س  وال�شعيف،  ال�شحيح  في  المنيف  المنار   -106

اأبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  الجوزية،  القيم  بن  اهلل  عبد  اأبي 

غدة، مكتبة المطبوعات الإ�شالمية.

عبد  الفرج  لأب��ي  والأم��م،  الملوك  تاريخ  في  المنتظم   -107

وتحقيق:  الجوزي، درا�شة  بن  الرحمن بن علي بن محمد 

محمد عبد القادر عطا و م�شطفى عبد القادر عطا، دار 

الكتب العلمية. 

الن�شارى،  على  الرد  في  والجماعة  ال�شنة  اأهل  منهج   -108

الحديثة  الفاروق  المح�شن،  عبد  بن محمد  الرا�شي  لعبد 

للطباعة والن�شر - القاهرة. 

بن  ليو�شف  الوافي،  بعد  والم�شتوفى  ال�شافي  المنهل   -109

تغ���ري بردي الأت��اب��كي، تحقي��ق: د. محم���د محم���د اأم����ين 

و د.�شعيد عبد الفتاح ع�شور، الهيئة الم�شرية للكتاب.

والم�شنفات  والبلدان  التراجم  مراجع  في  الموجز   -110

مكتبة  الطناحي،  محمد  محمود  د.  ال��ع��ل��وم،  وت��ع��ري��ف 

الخانجي بالقاهرة.

والأحزاب  والمذاهب  الأدي��ان  في  المي�شرة  المو�شوعة    -111

المعا�شرة، د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية 

للطباعة والن�شر والتوزيع.

لمحيي  الأزهر،  الجامع  �شيوخ  طبقات  في  الأبهر  النور   -112

الدين الطعمي، دار الجيل.

لجمال  والقاهرة،  م�شر  ملوك  في  ال��زاه��رة  النجوم   -113

الأتابكي،  ب��ردي  تغري  بن  يو�شف  المحا�شن  اأب��ي  الدين 

قدم له وعلق عليه: محمد ح�شين �شم�س الدين، دار الكتب 

العلمية.
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والن�شارى،  اليهود  على  اأجوبة  في  الحيارى  هداية   -114

الحنبلي  بكر  ب��ن  محمد  ال��دي��ن  �شم�س  اهلل  عبد  لأب��ي 

الآث��ار  دار  الجوزية،  القيم  بابن  المعروف  الدم�شقي 

والتوزيع. للن�شر 

الم�شنفين،  واآث��ار  الموؤلفين  اأ�شماء  العارفين  هدية   -115

لإ�شماعيل با�شا البغدادي، دار اإحياء التراث العربي.

اأيبك  ب��ن  خليل  ال��دي��ن  ل�شالح  ب��ال��وف��ي��ات،  ال��واف��ي   -116

ال�شفدي، تحقيق: اأحمد الأرناأووط و تركي م�شطفى، دار 

اإحياء التراث العربي.

117- وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، لأبي العبا�س �شم�س 

اإح�شان  د.  تحقيق:  خلكان،  بن  محمد  بن  اأحمد  الدين 

عبا�س، دار �شادر - بيروت. 

118- يتيمة الدهر في محا�شن اأهل الع�شر، لأبي من�شور عبد 

الملك الثعالبي الني�شابوري، �شرح وتحقيق: د. مفيد محمد 

قميحة، دار الكتب العلمية. 

�لمقاالت �لمن�سورة في �لمجالت  

656ه(  )ت:  القرطبي  الأن�شاري  عمر  بن  اأحمد  رحالت   -1

في المغرب والم�شرق وموؤلفاته العلمية، ل�شمير القدوري، 

�شنة   ،)2( عدد  ال�شعودية،   - الوطنية  فهد  مكتبة  مجلة 

)1426ه - 2005م(، �س 160 - 207.

محمد  مجادلة  خالل  من  واأخالقياتها  المناظرة  قواعد   -2

لمحمد  بالأندل�س،  للن�شارى  الأن�شاري  ومحمد  القي�شي 

المغرب،   - العربي  التاريخ  مجلة  الع�شري،  الواحد  عبد 

عدد )15(، �شنة )1421ه - 2000م(، �س 331 - 349.

والحديث،  الو�شيط  المغرب  في  الديانات  اأ�شول  مناق�شة   -3

عدد  المغرب،   - العلمي  البحث  مجلة  المنوني،  لمحمد 

)13(، �شنة )1388ه - 1968م(، �س 23 - 32.

محمد  اهلل  لعبد  الديني،  الجدل  في  اأندل�شية  ن�شو�س   -4

الزيات، مجلة كلية الدعوة الإ�شالمية - ليبيا، عدد )19(، 

�شنة )2002م(، �س 213 - 240.
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